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ÖNSÖZ

Osmanl Devletimde hukukun üstünlüünü salayan en önemli müesseselerden biri

“fetva müessesesi” olmutur. Fetvalarn, tesiri altna alamayaca kimse yoktur. Toplumun her

kesiminden insan; köle, tebaa, bey, aa, vezir, paa hatta padiahlar dahi eyhülislamlar veya

Müftüler tarafndan verilen fetvaya kar sorumluydu. Bu müessese ile hak sahipleri haklarna

kavuur, maduriyetler giderilir, zalimlerin zulmü durdurulurdu. te bu kadar gücü içinde

barndran belgeler, halledilmesi islenen konunun altna yazlan, bir eyhülislamn veya Müftünün

elinden çkma “olur” veya “olmaz” benzeri kelimelerden oluan fetvalard,

Osmanl Devleti asrlarnda her isteyen, cevabn örenmek istedii herhangi bir konuda

fetva alabilirdi. lgilisi nezdinde korunup saklanan bir belge olduu için günümüze çok fazla

sayda intikal etmemitir. O devrin kadlar bir davada hüküm verirken fetvaya uyup uymamakta

serbest olsalar da ellerinin altnda her zaman için fetva mecmualar bulunurdu. Bu derlemelerin

varl nedeniyle, tek tek kâtlara yazl olan fetvalarn saklanmasna daha az itina gösterilmi ve

bunlar zamanla büyük ölçüde zayi olmutur.

Osmanl Arivi'nde çeitli fonlara dalm fetvalar bulunmakla birlikte bunlarn

çounluu Osmanl Devleti'nin bürolarnda üretilip devlet ciddiyeti ve hassasiyeti ile saklanan

ariv belgeleri gibi deildir. ahslarn elindeki fetvalarn tereke, muhal lefat kaydnn veya bir

davann eki olmas gibi sebeplerle arive intikali söz konusudur. Az sayda bulunan ve baz

padiahlarn tahttan indirilmesi, “hurûc ale’s-sultan” kategorisinde devlete isyan eden asilerin

tenkili, Cihâd- Ekber ilân gibi hususlarda verilen fetvalar ait olduklar resmi dosyalarla birlikte

günümüze intikal etmitir.

Fetvalarn belge nitelii ve hususiyetleri üzerine belirli çalmalar yaplmtr. Bunlardan

en önemlisi Ebulula Mardin’in Meihat Müstearl zamannda, 1916'da yaynlanan “lmiye

Salnamesi"dir. lmiye Salnamesi’nin 100. yln hatrlatma babndan nere hazrladmz

Osmanl Arivi'nde eyhülislam Fetvalar isimli bu eserde toplam 203 fetva yer almaktadr.

Bunlardan 185 adedi eyhülislamlara ait fetva olup 18 adedi ise “kenar müftülerine” aittir. Baz

eyhülislamlarn fetvalar tasniflerde yer almadndan bu kitapta da yer bulamamtr. Arivdeki

en eski tarih lenebilen belge formundaki fetva 1601-1603 yllar arasnda eyhülislamlk

makamnda bulunan Hocasadeddinzade Mehmed Esad Efendi'nin fetvasdr. Hicri 979/Miladi

1 572 ylna ait ve 1066 numaral A.NT defterinin banda kaytl Ebussuud imzal ve bizzat onun

elinden çkmas muhtemel fetva ekil olarak olmasa da kayt olarak arivimizdeki en eski tarihli

fetvadr,

lgili belgelerin tasnifi, dijital letirilmesi ve restorasyonu gibi ariv i ve ilemlerinin çeitli

aamalarnda ve eserin hazrlanmas sürecinde emei geçen herkese teekkür eder, eserin ilgililere

faydal olmasn temenni ederim.

Doç. Dr. Uur ÜNAL
Devlet Arivleri Genel Müdürü
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GR
OsmanlI Devleti’nde hukukun kaynan Kuran ve Sünnet’ten çkarlan dini hükümler

olutururdu. Örf ve adetlerin de bu kaynaa dâhil edildii hukuk nizamn yürüten kurumlar,

birbirleriyle irtibat halinde çalrken, karlarna çkan hususlarda her zaman için dayanak noktas

olarak bufetvaya ihtiyaç hissederlerdi. Ayn ekilde Osmanl tebaas da Müslim veya gayrimüslim

ayrm olmadan mahkemeye müracaatlarnda yanlarnda bir fetva olmasna dikkat ederlerdi.

Günlük hayatlarn slami ilkeler çerçevesinde yaamak isteyen her Müslüman, derlenmi fetva

mecmualarnda cevabn bulamad bir konuyu, belirli vasflar tad takdirde müftü sfat ve

unvann elde edebilecek kiilere sorar ve ald yazl cevaba göre amel ederdi.

Yüzyllar boyunca slam toplumlarmda en önemli yönetim araçlarndan biri olan Fetva

Müessesesi bugüne kadar yaplan birçok çalma ile enine boyuna incelenmitir, slam Hukuku

demek olan Fkh ve Ustl-i Fkh alannda binlerce eser verilmitir. Bunlarn büyük çounluunda

fetva kavramnn fetâ kelimesinden doduunda ittifak edilmitir. Genç, yiit, salam, kavi

anlamlarna gelen bu kelimeden türetilen fetva kavram fkh terimi olarak “fkhi bir meselede

fakthe sorulan soruya verilen yazl veya sözlü cevap" demektir. Mulak olan mesele bu cevap

ile açlr, salam ve ikna edici cevaba göre uygulama sahas bulur veya engellenir. Yaplan ileme

ifta, taraflardan soru soran, fetva isteyene müstefit, cevap veren fakihe müftü denilir.

1

Hz. Muhammed'in slam Dini’ni tebli ettii zamanlarda Müslümanlarn imam olarak

kamu alanndaki ileri deruhte ettii bir gerçektir. Ayn zamanda kendine sorulan her konudaki

sorularn cevabn vererek müftü, halk arasndaki mahkemelik ihtilaflar hallederek de bilfiil kad

oluyordu. Hz. Muhammed'in hayatnda sahabeden bazlarnn fetva vermesine itiraz gelmemi,

aksine onlarn yetimesine yönelik bir çaba olarak kabul görmütür. Hz. Muhammed’in vefatndan

sonra Asm Saadet halifeleri ve sahabeden yetkin olanlar kendi içtihadlar ile hükümler verirlerdi.

Zamanla slam Devleti teekkül ettikçe, yeni fethedilen bölgelere görevliler tayin edilirken vali,

kad gibi görevliler de sahabenin fkh konusunda temayüz etmilerinden seçilir ve gittikleri

yerlerde fetvalar ile hüküm verirlerdi.

Sahabe, Tabiin ve Tebeu ’t-Tabi in dönemlerinde müftülük resmi bir memuriyet nitelii

tamyordu. Fetva verme yeterliliine sahip bulunan herkes resmi görevi olsun veya olmasn

fetva veriyordu. Ancak halifeler ietihad mertebesine ulamayanlara bu izni vermiyorlard .

2

Fetva tekilatnn resmi bir hüviyete bürünerek devlet tekilat halini almas Emevi halifesi

Ömer b. Abdülaziz zamannda olmutur. Eyyüb b. urahbi, Ömer b. Abdülaziz tarafndan Msr’a
vali olarak görevlendirilirken, Cafer b. Rebîa, Yezid b. Ebî Habib ve Ubeydullah b. Ebî Cafer

resmen müftü tayin edilmitir.

3

\ “Fetva" teriminin etimolojisi etrafndaki tartmalar için bkz. AHN, Osman, slam Hukukunda Fetva Usulü, yaynlanmam
doktora te/.i t Samsun 2002, s. 3 5-20.

2 ATAR, Fahrettin, “Fetva” DA slam Ansiklopedisi, c.XIt, stanbul, 1994, s. 486.

3 AYA R„ Talip, Osmanit Devletinde Fetva Eminiii 1 826- 1 922, T Ankara 20 1 4, s, 29,
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Emevi, Abbasi hilafetleri ve ardndan gelen Mool istilas döneminde parçalanan idari

sistemde, fetva ilerinde ana hatlar belirlenmi ve levsel bir kurumsal otoriteden bahsedilemezse

de bazen kadlar bazen de müftüler bu görevi yerine getirmilerdir.

Memlûk Devletinde er’ i ve hukuki iler divanda görülmü, kâdîlkuzâtn nezaretinde

kurulan divanlarda, er’ i iler hakknda fetva vermekle yükümlü, her bir mezhep için farkl olmak

üzere dört mezhebe mensup müftüler görevlendirilmitir. Böylece ilk kez müftülere idari görevler

verilmi ve bu makamn kamu yönetimi içinde örgütlenme süreci balamtr.4

Anadolu Selçuklu Devleti zamannda da Kâdîlkuzat ve Kâdîleker denen en büyük

hâkimlere bal olan muhtelifehirlerdeki kadlar eliyle hukuk ve er'i iler yürütülürdü. lhanllar

ve onlarn ortadan kalkmasyla hâkimiyetlerini ilan eden Anadolu beylikleri de müftülük makam

ihdas etmilerdi.

OsmanlIlarda ilk müftünün Osman Gazi'nin kaynpederi eyh Edebal olduu kabul

görmütür. Dursun Fak’nn da ilk kad olarak tescil edildii bu zaman diliminde Osmanl

Beyliinde hukuk müessesesinin teekkül ettii söylenebilir. Fatih Sultan Mehmed'in Kanurmame-i

Âl-i Osman ’nda ulemann reisi olarak gösterilen eyhülislam ve müftünün iki ayr unvan ayn

andatad bellidir. Bu kanunnameden itibaren tekilatlanma sürecine giren eyhülislamlk, bir

kurum olarak yerlemitir.

Zenbilli Ali Efendi’nin 1503-1526 yllar arasndaki 23 yllk eyhülislaml srasnda

bu kurumun yeni bir mahiyet arzettii aktarlan rivayetlerde görülmektedir. Yavuz Sultan Selim

gibi otoriter bir hükümdarn baz tasarruflarm müsamahasz reddetmesi ile padiahln gücünü

toplum ve bürokrasi nezdinde dengeleyen tavr Meihat’ in itibarn arttrmtr. eyhülislamln

tam manasyla kurumsallamas Ebussuud Etendi’nin meihati sralarnda gerçeklemitir.

“Nâmerû nesneye emr-i sultân olmaz” gibi umdeleri dile getirmekte birlikte devletin siyasi

prensiplerini destekleyen tavr kendinden sonraki eyhülislamlar tarafndan tevarüs edilecektir.

Ebussuud Efendi devrine kadar müftü/eyhülislamn kazaskerlerden daha düük olan

yevmiyeleri arttrlarak kazaskerlerden maddeten vemanen daha üst seviyelere çkarlmtr. Ayrca

müderris ve kadlklarn tayinlerinin kazaskerlerden alnp eyhülislamn uhdesine braklmasyla

yetkileri de arttrlmtr. eyhülislamlar tayinini uygun gördükleri müderrislerle kadlarn isim ve

makam listesini sadrazamn muvafakatna “iaret- i aliyye" denilen bir belge ile sunar, sadrazam

bunun üzerine hazrlad telhisi padiaha arz eder, padiahn “hatt- hümayun”u ile tasdik olunan

listeyle tayinler gerçek!e irdi. Devletin sona ermesine kadar bu yetki devam etmesine ramen

Tanzimat sonrasnda “hatt- hümayun” usulü yerini “irade” ile tayinlere brakmtr.

eyhülislamlar genellikle Rumeli kazaskeri olanlardan veya mazul [erinden tayin edilirdi.

Azledilmi bir eyhülislamn tekrar tayin edilmesi mümkündü. Bu ekilde üçer, dörder kez göreve

getirilmileri vardr. Klasik dönemde sadrazamlarda olduu gibi eyhülislamlarn da görevlerine

yönelik tayin edilmi müstakil daireleri bulunmazd. Kendi konaklarnda veya tahsis edilen daha

elverili konaklarda görev yaparlard. XVIII. Yüzylda Paakaps adyla sadrazamlara tahsis

4 Ayn eser, s. 3L
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edilen bir resmi daire oluturulduu gibi Yeniçeri Oca’nn kaldrlmasyla boa çkan Aa
Kaps 1 826’da eyhülislamlara tahsis edilerek Osmanl’nn sonuna kadar Meihat Dairesi olarak

anlmtr. eyhülislamn kalabalk bir maiyyeti olurdu. Meihat Dairesi ’nin teekkülünden

sonra burada bir de Fetva Eminlii adyla bir birim oluturuldu. 1 826’da gerçekleen bu yeni

düzenlemenin ardndan fetva eminleri ve maiyetindekiler fetvalar kaleme alan esas görevliler

olmutur.

Osmanh Devleti’nde din asl ve devlet onun fer’i olarak görüldüünden eyhülislam

zahiren vezir-i azam ile ayn derecede saylm ise de derecesi manen ondan yüksekti. Bir isyan

vuku "unda padiah aleyhine fetva verebilecei için bilhassa idarenin zayf zamannda ondan

çekindirdi.
1 Nitekim vakanüvis tarihlerinde çok sayda isyan ve kargaalk hallerindeki tesirleri

geni yer tutar.

Günümüze kadar yaynlanm fetvalar ve arivlerimizde mevcut fetvalar incelendiinde

en eski fetvalardan en sonrakilere kadar ekil Özelliklerinin çok az deitii görülür. Kât
ebadndaki utak deiiklikler, baz klie cümleler ve imza-mühür kullanma hususlarndaki

farkllklar haricinde yaklak dört yüz yl boyunca ayn üslup üzere fetva verilmitir.

Fetvalarda kullanlan ibare ve ifadeler unlardr:6

l.Dua ve münâcâttan ibaret davet rüknü balangçta oldukça tumturakl ifadelerle

kullanlmakla: “Allahu Hüve'l-Hâdî”, “Allahu yâ veliyyü'l-hidâyeti ve’t-tevfik”, “Ve minhü’l-

hidâyet ve’t-tevfik”, “Allahü’l-Hâdî aleyhi i’timâdî”, “Allahümme yâ Veliyye’l-ismeti ve’t-tevfik

nes’ elüke'l-hidâyete ilâ sevâi’t-tarîk”, “Allahümme mülhemü'l-hakk sehlü’s-sa‘âbi nes’elüke'l-

hidâyete ilâ sebîli’s-savâb”, “Hasbiya’llahu Teâlâ vahdehû”, “Minhü’l-hidâyeti”, “el-Melikü’l-

m üste’ân aleyhi ’t-tüklân”, “Hüve’l-Hâdî aleyhi i’timâdî”, “Minhü’t-tevfîk” ibareleri görülür.

2. Soru balangc: “Bu mesele beyânnda eimme-i Hanefyye’den cevâb ne veçhiledir

ki?”, “Bu mesele beyânnda cevâb ne veçhiledir ki?" gibi bir formül yer alr.

3. Soru (Istiftâ konusu): Bu bölümde akla gelebilecek her hususta istenen fetvann muhtevas

ksa veya orta uzunlukta “efradn cami ayarn mani” bir ekilde yazlr. Erkekler ve kadnlar

için ayr ayr belirlenmi formül isimlerle konu müahhas hale getirilir. Fetvalarda kullanlan

isimler, erkekler için Zeyd, Amr, Bekir. Halid, Velid, Beir ve kadnlar için Hind, Zeynep, Hatice,

Ütnmü Gülsüm, Rabia gibi muhayyel adlar olup yerine göre slam, Hristiyan, ecnebi tüccar ve

muharip olanlar için dört türlü kullanlrd. Bu dört snftan her birine göre yukarda zikrettiimiz

muhayyel isimler ayrlmt. «“Nâs ile ihtilât olmayp kei olan Zeyd’den cizye alnr m?”,
“Zeyd falan fi’ili lersem zevcem Hind üç talâk bo olsun dedikde Zeyd ol f‘ili ilese Hind üç

talâk bo olur mu?”» eklinde soru sorulduktan sonra;

4.

Rica ve istirham: “Beyân buyurula, beyân buyurulup müsâb oluna” ricasyla fasl bitirilir.

5 UZUNÇARIL1, smail Hakk. Osmanh Devletî tun ilmiye Tekilat, stanbul 1984, s. 1 78.

6 Bu bölüm büyük ölçüde u iki kaynaktan derlenmitir; KÜTÜKOLU, Mübahat. Osmanh Belgelerinin Dili fDiplomatik),
stanbul 1994, s. 341 -343.; ATAR, Fahrettin, “Fena", DA slam Ansiklopedisi, c.XIl, stanbul, 1994, s. 494.
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5.

Fetva balangc tabiri olan “el-cevâb”dan sonra veya bazen fetvann sonunda “Allahu

aTem” (Allah en iyi bilendir) ibaresi yer alr.

6. Cevap ksm: Çounlukla "Olur, Olurlar. Olmaz. Olmazlar, Vardr, Yoktur” gibi tek

kelimelik cevaplar görülmekle birlikle bazen açklamal ve uzunca olanlarna da rastlanlr.

7. mza: Cevabn altnda fetvay veren müftünün imzas yer alr. mzann önünde

“Ketebehû el-fakîr, el-hakîr" gibi bir tevazu ifadesinin ardndan fetvay verenin ismi yazldr. Tek

bana isim olduunda Allah'tan afv dileme dua cümlesi olarak “ufye anh”, babasnn ismi ile

birlikte anldnda "ufye anhümâ" ekliyle yazlr. Ankaravî Mehmed Emin Efendi imzasnda

“ketebehu”dan sonra “el-me'mûr biT-iftâ’i-1 Hilâfe” sfatn eklemitir.
7

Fetvalar genellikle fetvahanede fetva eminleri, mübeyyizler tarafndan yazlmakla birlikte

cevap ksmn eyhülislam yazar ve özellikle imzay bizzat kendisi atard. Dürrî Mehmed Efendi

1736'da felç olup imza atmakta zorlannca I. Mahmud rahatszl geçinceye kadar düzenleyecei

fetva, hüccet vb, evrakta mühür kullanmasna izin vermiti. mza yerine izinle mühür kullanan

baka eyhülislâmlar da vardr.

8

8. Fetvann dayand kaynak: eyhülislamlara verdikleri fetvann kaynam belirtme art

getirilmemekle birlikte kenar müftüleri denilen tara müftülerinin fetvalarna mesnet tekil eden

kayna muhakkak surette göstermeleri gerekir.

eyhülislamlarn verdikleri fetvalar, hususi ve umumi olarak iki türlü olurdu. Hususi

fetvalarda herhangi bir ahs er'î bir husus hakknda fetva almak isterse fetva emini dairesine

müracaat ederek sualini yazar veya beyan eder. Bunun üzerine bu suali fetva emini kâtibi er'î

usule tatbkan yani sâk usulü üzere tâbirat- mahsusa ile kaleme alr ve buna mesele ad verilirdi.

Meseleler dokuz parmak uzunluunda ve dört parmak eninde bir kât üzerine ince harflerle talik

krmas yaz ile yazlr. Fetvalarn yazld kâtlar genellikle 12-13X25-26 em. ebad udadr.

Umumi fetvalar, padiahn herhangi bir mesele hakknda, mesela harp, sulh ve saire için istedii

fetvalardr.

Fetvalar, Hanefi imamlarnn kavillerine göre verilirdi. lgili meseleye dair fetva, müteaddid

fetva kitaplarndan çkarlarak müsevvidler tarafndan kaleme alnp bunu fetva emini gördükten

ve mübeyyiz tarafndan beyaza çekildikten sonra eyhülislama takdim olunurdu. eyhülislam

bunu tetkik edip talik krmas denilen kendi el yazsyla bilhassa cevap ksmn imzalard. Bunu

müteakip müvezzi isimli memur bu fetvay mahalline verirdi. Fetva isteyen kimseden bu hizmet

mukabili yedi akçe resim alnp bu para fetva emini ile kalem heyeti arasnda usulü dairesinde

taksim olunurdu; yani her fetvadan iki akçesi fetva emininin ve mütebaki be akçe de müsevvid,

mübeyyiz, mukabeleci, kâtip ve müvezzin indir.
1

' XVII. yüzyla ait bu rakamlar zamanla deiiklik

gösterse de devletin sonuna kadar uygulama devam etmitir. Fetva harc alnrken halkn yolsuzluk

ve suistimallere maruz braklmamasna yönelik tedbirler ihmal edilmemitir.

7 MARDN, Ebu lula, //miye Salnamesi. Islanbu I 1 3 34 [
1 9 1 6 ] , s . 488 r

8 PÎRL, Mehmet, “eyhülislam”, DA slam Ansiklopedisi, e.XXXIX T stanbul 1994, s. 94.

9 UZUNÇARILl, smail Hakk, Osmanh Devleti ’nin lmiye Tekilat, stanbul 1984, s. 196- 197.
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Osmanl eyhülislamlarnn fetvalarna yönelik bugüne kadar belli bal iki yayn

gerçekletirilmitir. Bunlardan ilki (H. 1 334-M. 1916) tarihli ilmiye Salnamesi adyla Meihat

Mektupçuluu tarafndan hazrlanarak yaynlanmtr. eyhülislam Mustafa Hayri Efend’nin

öncülüünde Ali Emiri Efendi, Ahmed Refik [Altnay], Muallim Emin Bey gibi yazarlarn

kaleme ald ksmlar derleyen Ebulula Mardin tarafndan yayma hazrlanmtr.u Bu salnamede

321-641. sayfalar arasnda “Osmanl eyhülislamlarnn Teracim-i Ahvali” balkl bölümde Molla

Fenari'den balayarak Ürgüplü Hayri Efendi’ye kadar yüz yirmi dört eyhülislamn biyografileri

ile el yazlarnn bulunduu fetva örnekleri verilmitir. Toplam iki yüz elli all fetvadan ibaret

bu çalma fetva örneklerinin ilk neridir diyebiliriz. Fetvahane' de, Yldz Kütüphanesinde

veya baz ahslarn nezdinde bulunan fetva örnekleri tpkbasm olarak yaynlanrken, baz

eyhülislamlarn fetva örnekleri burada da yer almamaktadr." Bu eserde Molla Yegan ile

Yekçem Hüseyin Efendiler, biyografisi verilen eyhülislamlar arasna alnmamtr. Molla

Fahreddin-i Acemi, Molla Hüsrev, Ebusaidzade Feyzulîah Feyzi Efendi, Sadreddinzade Sadk

Mehmed Efendi, mam- Sultani Mehmed Efendi, Mehmed Ataullah Efendi, Ebuishakzade

shak Efendi, Ebuishakzade Mehmed Esad Efendi, Karahalilzade Mehmed Said Efendi, Vassaf

Abdullah Efendi, Tirevi Ahmed Efendi. Arapzade Ahmed Ataullah Efendi, Hamîdîzade Mustafa

Efendi, Merebzade Mehmed Arif Efendi, Turucuzade Ahmed Muhtar Efendi. Hac Kara Halil

Efendi'den ibaret on alt eyhülislamn el yazsyla fetvalar bulunamadndan neredilememitir.

Son devrin kültür adamlarndan Necmettin Hilav, özel koleksiyonu olarak toplad
fetvalar bir deftere yaptrp Arap alfabesi ile okunakl bir ekilde yeniden yazm ve bugünkü

yazya çevirdii metinler ölümünden sonra ilk olarak Müteferrika dergisinde tpkbasm halinde

neredilmi, ardndan ayr basm kitap olarak 2012 ylnda yaynlanmtr. 12

Bu çalmamz Ebulula Mardin'in lmiye Salnamesi ' nin 100. Ylna sayg mahiyetinde

hazrlanmtr. Osmanl Arivi ’nde yakn zamanlara kadar baz fetvalar farkl fonlarda yer alsa

da büyük çounluu bir araya getirilmi ama tasnifsiz vaziyette duruyordu. Tasnifsiz olanlar

MH.FTV kodu altnda tasnif edilerek aratrmaya açld. Ardndan elinizdeki kitapta

çevriyazlaryla birlikte yer aldlar. Bu kitaptaki Öncelikli maksadmz eyhülislam fetvalarnn

yaynlanmas olmakla birlikte örnek tekil etmesi açsndan bir miktar tara müftüsünün fetvalarna

da yer verilmitir.

lü PRL, Mehmet, "lmiyye Salnamesi". DA slam Ansiklopedisi* c.XXII., s. 145, 146,

1 1 MARDN, Ebulula, lmiye Salnamesi* stanbul 1 334 1 1 9 1 6].

12 Necmettin Hilav m Fetva Mecmuas, Müteferrika Dergisi. K 2012/2, say 42>cten ayr basm. stanbul 2012.
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OSMANLI EYHÜLSLAMLARI VE GÖREV SÜRELER LSTES*

GÖREVDE BULUNDUU TARHLER
SIRA EY HULISLAM SM

Hicri Miladi Süresi

KNC MLRAD DEVR

1 . Molla emsüddin-i Fenari
828

Receb 834

1424

Mart 1431
7 yl

2. Molla Yegan
834

840

Mart 1431

1436/37
6 yl

KNC MURAD VE KNC MEHMED DEVRLER

3. Molla Fahreddin-i Acemi
840

865

1436/37

1460
23 yl

KNC MEHMED DEVR

4. Molla Hüsrev
865

885

1460/61

1480
19 yl

KNC MEHMED VE KNC BAYEZD DEV RLER

5. Molla Gürâni
885

893

1480

1488
8 yl

KNC BAYEZD DEVR

6. Molla Abdülkerim
893

Receb 900

1488

Mart/Nisan 1495
7 yl

7. Alaeddin Çelebi
Receb 900

Receb 90

1

Mart/Nisan 1495

Mart/Nisan 1496
1 yl

8. Efdalzade Hamideddin
Receb 901

aban 908

Mart/Nisan 1496

ubat 1503
7 yl

KNC BAYEZD, BRNC SELM VE BRNC SÜLEYMAN DEVRLER

9. Zenbilli Ali Efendi
aban 908

932

ubat 1503

1525/26
23 yl

BRNC SÜLEYMAN DEVR

10.
Kemalpaazade Ahmed emseddin

Efendi (bn-i Kemal)

932

2 evval 940

1525/26

16 Nisan 1534
8 yl

11 . Sadullah Sadi Çelebi Efendi
3 evval 940

2 evval 945

17 Nisan 1534

21 ubat 1539

4 yl. 10 ay,4

gün

12. Çivizade Muhyiddin Mehmed Efendi
2 evval 945

Receb 949

21 ubat 1539

Ekim/Kasm 1542
3 yl, 9 ay

13.
Hamidî (Ispartal) Abdülkadir Çelebi

Efendi

Receb 949

evval 949

Ekim/Kasm 1542

Ocak 1543
3 ay

14. Fenarizade Muhyiddin Efendi
evval 949

aban 952

Ocak 1543

Ekim 1545
2 yl, 10 ay

smail Hami DANMEND’in zahl Osmanl Tarihi Kronolojisi. c.V., s. 109-168’deki eyhülislamlar listesi esas alnmtr.
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SIRA crvufîi iv: aivi kvi
GÖREVDE BULU?s'DUU TARHLER

1 1U 1 1 1 Sv 1

Hicri Miladi Süresi

BRNC SÜLF.YMAN VE KNC SELM DEVRLER

15. Ebussuud Efendi
aban 952

5 Cumadelula 982

Ekim 1545

23 Austos 1574
28 yl, 1 1 ay

KNC SELM VE ÜÇÜNCÜ MURAD DEVRLER

16. Hamid Mahmud Efendi
5 Cumadelula 982

3 aban 985

23 Austos 1574

16 Ekim 1577

3 yl, 1 ay. 24

gün

ÜÇÜNCÜ MURAD DEVR

17. Kadzade Ahmed emseddin Efendi
5 aban 985

10 Rebiülahir 988

18 Ekim 1577

25 Mays 1580

2 yl, 7 ay, 8

gün

18. Malulzade Mehmed Efendi
10 Rebiülahir 988

26 Zilhicce 989

25 Mays 1580

21 Ocak 1582

1 yl, 7 ay, 27

gün

19. Çivizade Hac Mehmed Efendi
26 Zilhicce 989

28 Cumadelula 995

21 Ocak 1582

6 Mays 1587

5 yl, 3 ay, 6

gün

20. Müeyyedzade Abdülkadir eyhî Efendi
28 Cumadelula 995

16 Cumadelula 997

6 Mays 1587

2 Nisan 1589

1 yl, 10 ay.

27 gün

21.
Bostanzade Mehmed Efendi (ilk

meihati)

17 Cumadelula 997

27/28 Receb 1000

3 Nisan 1589

9/10 Mays 1592

3 yl, 1 ay. 7

gün

22. Bayramzade Hac Zekeriya Efendi
27/28 Receb 1000

1
1
evval 1001

9/10 Mays 1592

1 1 Temmuz 1 593

1 yl, 2 ay, 2

gün

ÜÇÜNCÜ MURAD VE ÜÇÜNCÜ MEHMF.D DEVR

23.
Bostanzade Mehmed Efendi (ikinci

meihati)

11 evval 1001

24 aban 1006

1 1 Temmuz 1 593

1 Nisan 1598

4 yl, 8 ay, 2

1

gün

ÜÇÜNCÜ MEHMED DEVR

24. Hoca Sadeddin Efendi
24 aban 1 006

12 Rebiülevvel 1008

1 Nisan 1598

2 Ekim 1599

1 yl, 6 ay, 1

gün

25.
Hac Mustafa Sunullah Efendi (ilk

meihati)

12 Rebiülevvel 1008

2 Safer 1010

2 Ekim 1599

2 Austos 1601

1 yl, 10 ay,

1 gün

26. Hoca Sadeddinzade Mehmed Efendi
2 Safer 1010

21/22 Receb 1011

2 Austos 1 60

1

4/5 Ocak 1603

1 yl, 5 ay, 4

gün

27.
Hac Mustafa Sunullah Efendi (ikinci

meihati)

21/22 Receb 1011

26 aban 1011

4/5 Ocak 1603

8 ubat 1603
1 ay, 4 gün

ÜÇÜNCÜ MEHMF.D VE BRNC AHMED DEVRLER

28.
Ebülmeyamin Mustafa Efendi (ilk

meihati)

26 aban 1011

10 Muharrem 1013

8 ubat 1603

8 Haziran 1 604

1 yl, 3 ay, 28

gün

12 m
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GÖREVDE BULUNDUU TARHLER
SIRA fcA HLLISLAM JSMI

Hicri Miladi Süresi

BRNC AHMED DEVR

29,
Hac Mustafa Sunu 11ah Efendi (üçüncü

meihat i)

10 Muharrem 1013

22 Rebiülevvel 1015

8 Haziran 1 604

28 Temmuz 1 606

2 yl, 1 ay, 20

gün

30.
Ebülmeyamn Mustafa Efendi (ikinci

meihati)

22 Rebiülevvel 1015

22 Receb 1015

28 Temmuz 1606

23 Kasm 1606
3 ay, 26 gün

3L
Hac Mustafa Sunullah Efendi

{ dördüncü me ihat i

)

22 Receb 1015

20 Safer 1017

23 Kasm 1606

5 Haziran 1608

1 yl, 6 ay, 12

gün

32,
Hocasadeddinzade Mehmed Çelebi

Efendi (ikinci meihat)

20 Safer 1017

5 Cumadelah ire 1024

5 Haziran 1608

2 Temmuz 1615
7 yl, 27 gün

BRNC AHMEDBRNC MUSTAFA VF. KNC OSMAN DEVRLER

33,
Hocasadeddinzade Mehmed Esad

Efendi (ilk meihati)

5 Cumadelahire 1 024

10 Receb 1031

2 Temmuz 1615

21 Mays 1622

6 yl, 1 0 ay,

20 gün

BRNC MUSTAFA’NIN KNC SALTANATIYLA DÖRDÜNCÜ MURAD DEVR

34,
Zekeriyazade Yahya Efendi (ilk

meihat)

10 Receb 1031

9 Zilhicce 1032

21 Mays 1622

4 Ekim 1623

l yl, 4 ay, 14

gün

DÖRDÜNCÜ MURAD DEVR

35,
Hocasadeddinzade Mehmed Esad

Efendi (ikinci meihat)

9 Zilhicce 1032

14 aban 1034

4 Ekim 1623

22 Mays 1625

l yl, 7 ay, 19

gün

36,
Zckeriyazade Yahya Efendi (ikinci

meihat)

14 aban 1034

19 Receb 1041

22 Mays 1625

10 ubat 1632

6 yl, 8 ay, 19

gün

37. Ah izade Hüseyin Efendi
19 Receb 1041

7 Receb 1043

10 ubat 1632

7 Ocak 1634

1 yl, 1 0 ay,

26 gün

DÖRDÜNCÜ MURAD VE SULTAN BRAHM DEVRLER

38.
Zckeriyazade Yahya Efendi (üçüncü

meihati)

7 Receb 1043

17/1 8 Zilhicce 1053

7 Ocak 1634

26/27 ubat 1644

10 yk î ay,

21 gün

SULTAN BRAHM DEVR

39.
Esadefendizade Ebu Said Mehmed
Efendi (ilk meihati)

18 Zilhicce 1053

29 Zilkade 1055

27 ubat 1644

1 6 Ocak 1 646

1 yk 10 ay,

1 8 gün

40, Muid Ahmed Efendi
29 Zilkade 1055

20 Rebiülevvel 1057

16 Ocak 1646

25 Nisan 1647

1 yk 3 ay, 10

gün

SULTAN BRAHM VE DÖRDÜNCÜ MEHMED DEVRLER

41. Hac Abdürrahim Efendi
20 Rebiülevvel 1057

8 Receb 1059

25 Nisan 1647

18 Temmuz 1649

2 yl, 2 ay, 23

gün

13
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WIU A urvin k % \ t i tm i

GÖREVDE Bl ILUNDÜÜ TARHLER
3FV/A V 11 ULliji/riil irs 1

1

Hicri Miladi Süresi

DÖRDÜNCÜ MEHMED DEVR

42. Balai Mehmed Efendi (ilk meihat)
S Receb 1059

1 1 Cumadelula 1061

18 Temmuz 1649

2 Mays 165

1

l yk 9 ay, 15

gün

43. Karaçelebizade Abdülaziz Efendi
1 1 Cumadelula 1 06

1 7 Ramazan 1 06

1

2 Mays 1651

3 Eylül 1651
4 ay, 2 gün

44.
Esadefendizade Ebu Said Mehmed
Efendi (ikinci meihat)

17 Ramazan 1061

11 Ramazan 1062

3 Eylül 1651

16 Austos 1652
1 1 ay, 1 3 gün

45. Baha i Mehmed Efendi (ikinci meihati)
lî Ramazan 1062

12 Safer 1064

16 Austos 1652

2 Ocak 1654

1 yl, 4 ay, 1

7

gün

46.
Esadefendizade Ebu Said Mehmed
Efendi (üçüncü meihat)

12 Safer 1064

5 Receb 1065

2 Ocak 1654

11 Mays 1655

1 yl, 4 ay, 1

0

gün

47. Hisamzade Abdurrahman Efendi
5 Receb 1065

9 Cumadelula 1066

11 Mays 1655

5 Mart 1656
9 ay, 25 gün

48. Memekzadc Mustafa Efendi 9 Cumadelula 1066 5 Mart 1656 1 3 saat

49. Hocazade Mesud Efendi
9 Cumadelula 1066

25 Ramazan 1066

5 Mart 1656

1 7 Temmuz 1656
4 ay, 1 2 gün

50. Hanefi Mehmed Efendi
25 Ramazan 1066

3 Safer 1067

17Temmuz 1656

21 Ekim 1656
4 ay 1 5 gün

51. Balizade Mustafa Efendi
3 Safer 1067

9 aban 1067

2 1 Ekim 1656

23 Mays 1657
6 ay, 2 gün

52. Bolevi [Bolulu] Mustafa Efendi
9 aban 1067

25 Cumaddahire 1 069

23 Mays 1657

20 Mart 1659

1 yl, 9 ay, 28

gün

53. Rursah Esiri Mehmed Efendi
25 Cumaddahire 1069

13 Cumaddahire 1072

20 Mart 1659

3 ubat 1662

2 yl, 10 ay

14 gün

54. Sun izade Seyyid Mehmed Emin Efendi
13 Cumaddahire 1072

9 Rebiülahir 1073

3 ubat 1662

21 Kasm 1662
9 ay 16 gün

55. Mnkarizade Yahya Efendi
9 Rebiülahir 1073

15 Zilkade 1084

21 Kasm 1662

21 ubat 1674
1

1
yl, 3 ay

56. Çatalcal AH Efendi (ilk meihati)
15 Zilkade 1084

8 Zilkade 1097

21 ubat 1674

26 Eylül 1686

12 yl, 7ay. 2

gün

57, Ankaravi Mehmed Emin Efendi
9 Zilkade 1097

26 Zilhicce 1098

27 Eylül 1686

2 Kasm 1 687

1 yl, i ay 5

gün

DÖRDÜNCÜ MEHMED VE KNC SÜLEYMAN DEVRLER

58.
Debbazade Mehmed Efendi (ilk

meihati)

26 Zilhicce 1 098

1 0 Rebiülahir 1 099

2 Kasm 1687

13 ubat 1688
3 ay, 1

1
gün

14
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GÖREVDE BULUNDUU TARHLER

Hicri Miladi Süresi

KNC SÜLEYMAN DEVR

59.
Erzurumlu Hac Fevzullah Efendi (ilk

meihat)

11 Rebiülahir 1099

28 Rebiülahir 1099

14 ubat 1688

2 Mart 1688
17 gün

60.
Debbazade Mehmed Efendi (ikinci

meihat i)

28 Rebiülahir 1099

1 8 Ramazan II 0

i

2 Mart 1688

25 Haziran 1690

2 yl. 3 ay. 24

gün

KNC SÜLEYMAN VE KNC AHMED DEV RLER

61.
Ebusaidzade Feyzllah Feyzi Efendi

(ilk meihati)

1 8 Ramazan 1 î 0

1

20 Cumadelahire i 103

25 Haziran 1690

9 Mart 1692

1 yl, 8 ay, 14

gün

KNC AHMED DEVR

62. Çatalcal Ali Efendi (ikinci meihat)
21 Cumadelah i re 1103

2 aban 1103

10 Mart 1692

19 Nisan 1692
1 ay, 1 0 gün

63.
Ebusaidzade Feyzuîlah Feyzi Efendi

(ikinci meihati)

2 aban 1 103

28 evval 1 1 05

19 Nisan 1692

22 Haziran 1694

2 yl, 2 ay, 3

gün

KNC AHMED VE KNC MUSTAFA DEVRLER

64.
Sadreddinzadc Sadk Mehmed Efendi

(ilk meihati)

28 evval 1105

4 aban 1106

22 Haziran 1694

20 Mart 1695
8 ay, 28 gün

KNC MUSTAFA DEVR

65.
mam Sultani Mehmed Efendi (ilk

meihati)

4 aban 1106

11 evval 1106
J

20 Mart 1695

25 Mays 1695
2 ay, 6 gün

66.
Erzurumlu Hac Feyzuîlah Etendi

(ikinci meihati)

1
1
evval ! 1 06

1 3 Rebiülevve! 1115

25 Mays 1695

27 Temmuz 1703

8 yl, 2 ay, 3

gün

67.
Pamakçzade Seyyid Ali Efendi (ilk

meihat)
1 7 Rebiüevvd 1115 31 Temmuz 1703

hastalk

bahanesiyle ie

balamamtr

KNC MUSTAFA VE ÜÇÜNCÜ AHMED DEVRLER

68. Yekçem Hüseyin Efendi
6 Rebiülahir 1115

9 Rebiülahir 1115

19 Austos 1703

22 Austos 1703
3 gün

ÜÇÜNCÜ AHMED DEVR

69.
mam- Sultani Mehmed Efendi (ikinci

meihati)

9 Rebiülahir 1115

19 Ramazan 1115

22 Austos 1703

26 Ocak 1704
5 ay, 5 gün

70.
Pamakçzade Seyyd Alî Efendi

(ikinci meihati)

1 9 Ramazan 1115

27 evval 1138

26 Ocak 1 704

1 ubat 1707
3 yl, 6 gün

71.
Sadreddinzadc Sadk Mehmed Efendi

(ikinci meihati)

27 evval 1118

2 Zilkade 1119

1 ubat 1707

25 Ocak 1708
1 1 ay, 24 gün

72. Ebezade Abdullah Efendi (ilk meihati)
2 Zilkade 1119

19 Cumadelula 1 122

25 Ocak 1708

16 Temmuz 1710

2 yl, 5 ay, 22

gün

15
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eiD A crvu'r it: \iv it:\i
GÖREVDE BULUNDUU TARHLER

MKA 1IIU5LAIV1 I5SVII

Hicri Miladi Süresi

73,
Pamakçzade Seyyid Ai Efendi

(üçüncü meihat)

19 Cumadelula 1122

4 Muharrem 1 1 24

16 Temmuz 1710

12 ubat 17 12

1 yl, 6 ay, 27

gün

74.
Ebezade Abdullah Efendi (ikinci

meihat i)

5 Muharrem 1124

16 Safer 1 125

13 ubat 1712

14 Mart 1713
î yl, 1 ay

75, Mehmed Atau 11ah Efendi
16 Safer 1125

24 Rebiulahîr 1 125

14 M art 1713

20 Mays 171324
2 ay. 7 gün

76. mam-j ehriyarl Mahmud Efendi
24 Rebiülahir 1125

8 Zilhicce 1126

20 Mays 1713

15 Aralk 1714

1 yl, 6 ay, 26

gün

77. Mirza Mustafa Efendi
8 Zilhicce 1 126

24 Cumadelahire 1127

15 Aralk 1714

27 Haziran 1715
6 ay, 1 3 gün

78. Menteîzade Abdiirrahman Efendi
24 Cumadelahire 1 127

18 Zilhicce 1128

27 Haziran 1715

3 Aralk 1716

1 yl, 5 ay, 6

gün

79. Eb shak smail Naim Efendi
24 Zilhicce 1 128

5 Cumadelahire 1130

3 Aralk 1716

6 Mays 1718

1 yl, 4 ay, 28

gün

80. Yeniehirli Abdullah Efendi
6 Cumadelahire 1 130

17 Rebiülevvel 1 143

7 Mays 1718

30 Eylül 1730

12 yk 4 ay,

24 gün

ÜÇÜNCÜ AHMEl) VE BRNC MAHMUD DEVRLER

81. Mrzazade eyh Mehmed Efendi
17 Rebiülevvel 1 143

10 Zilkade 1143

30 Eylül 1730

17 Mays 1731
7 ay, 1 7 gün

BRNC MAHMUD DEVR

82. Pamakçzade Abdullah Efendi
10 Zilkade 1143

27 aban 1144

17 Mays 1731

24 ubat 1732
9 ay, 8 gün

83. Damadzade Ebulhayr Ahmed Efendi
27 aban 1 144

13 Cumadelula 1 146

24 ubat 1732

22 Ekim 1733

1 yl, 7 ay, 27

gün

84. Ebuishakzade shak Efendi
13 Cumadelula 1 146

3 Cumadelahire 1 147

22 Ekim i 733

31 Ekim 1734
I yk 10 gün

85. Dürri Mehmed Efendi
3 Cumadelahire 1 147

1 Zilhicce 1148

31 Ekim 1734

13 Nisan 1736

1 yl, 5 ay, 1

3

gtin

86. Feyzullahzade Seyyid Mustafa Efendi
1 Zilhicce 1148

30 Muharrem i 158

13 Nisan 1736

4 Mart 1745

8 yl, 10 ay,

21 gün

87. Pirtzadc Mehmed Sahip Efendi
2 Safer 1158

13 Rebiülevvel 1 158

6 Mart 1745

5 Nisan 1746
1 yk 1 ay

88. Hayatizade Mehmed Emin Efendi
13 Rebiülevvel 1158

9 evval 1 1 59

5 Nisan 1746

25 Ekim 1746
6 ay, 20 gün

89.
Akmahmudzade Seyyid Mehmed
Zeynelabidin Efendi

9 evval 1159

24 Reeeb 1161

25 Ekim 1746

20 Temmuz 1 748

1 yl, 8 ay, 26

gün

90.

, J

Ebuishakzade Mehmed Esad Efendi
24 Receb 1161

26 aban 1162
j ,

20 Temmuz 1748

1 1 Austos 1 749
1 yk 22 gün

91. Karahalilzade Mehmed Said Efendi
26 aban 1 162

26 Cumadelahire 1163

1 1 Austos 1 749

2 Haziran 1750
9 ay, 22 gün

16



•S» OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

GÖREVDE BULUNDUU TARHLER
MKA SrA Ki L L3LAM SM

Hicri Miladi Süresi

BRNC MAHMUD VE ÜÇÜNCÜ OSMAN DEVRLER

92, Seyy id Murtaza Efendi
26 Cumadelahire 1 1 63

28 RebiülevveJ 1168

2 Haziran 1750

12 Ocak 1755

4 yl, 7 ay, 10

gün

ÜÇÜNCÜ OSMAN DEVR

93. VassafAbdullah Efendi
28 Rebiülevvel 1168

27 aban 1 1 68

12 Ocak 1755

8 Haziran 1755
4 ay, 27 gün

94.
Damadzade Feyzullah Efendi (ilk

meihat)

27 aban 1168

28 evval 1169

8 Haziran 1 755

26 Temmuz 1756

1 yl, 1 ay, 18

gün

95.
Dünrzade Mustafa Efendi (ilk

meihat)

28 evval 3169

28 Cumadelula 1 1 70

26 Temmuz 1756

18 ubat 1757
6 ay, 23 gün

ÜÇÜNCÜ OSMAN VE ÜÇÜNCÜ MUSTAFA DEVRLER

96.
Damadzade Feyzullah Efendi (ikinci

meihat)

28 Cumadelula 1170

6 Cumadelula 1171

18 ubat 1757

26 Ocak 1 758
1 1 ay, 6 gün

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA DEVR
j

97. Mehmed Salih Efendi
1 6 Cumadelula 1171

5 Zilkade 3172

26 Ocak 1758

30 Haziran 1759

1 yU 5 ay, 5

gün

98. Çe lebizade sma il As im Efend i

5 Zilkade 1172

27/28 Cumadelahire 1 1 73

30 Haziran 1759

15/16 ubat 1760
7 ay, 1 6 gün

99. Hac Velivüddin Efendi (ilk meihat i)

29 Cumadelahire 1 173

6 Safer 1 175

17 ubat 1760

6 Eylül 176!

1
yl, 6 ay, 1

8

gün

100. Tirevi Ahmed Efendi
6 Safer 1175

5 evval ! 175

6 Eylül 176!

29 Nisan 1762
7 ay, 23 gün

101*
Dünizade Mustafa Efendi (ikinci

meihati)

5 evval 1175

24 Zilkade 1180

29 Nisan 1762

23 Nisan 1767

4 yl, 1 1 ay,

22 gün

102.
Hac Velivüddin Efendi (ikinci

meihati)

24 Zilkade 1180

13 Cumadelahire 1 1 82

23 Nisan 1767

25 Ekim 1768

1 yl, 6 ay, 2

gün

103. Pi izade Osman Efendi
14 Cumadelahire 1 182

5 Zilkade 1183

26 Ekim 1768

2 Mart 1 770

l yl 4 ay, 7

gün

104.
Mir/azade Seyyid Mehmed Said

Efendi

6 Zilkade 1183

1 Cumadelahire 1187

3 Man 1770

20 Austos 1773

3 yl, 5 ay, 18

gün

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA VE BRNC ABDÜLHAMD DEVRLER

105.
erit zade Seyyid Mehmed erif Efendi 1 Cumadelahire 1 187

15 Zilhicce 1187

20 Austos 1773

27 ubat 1774
6 ay, 8 gün

BRNC ABDÜLHAMD DEVR

1(16.
Dürzadc Mustafa Efendi (üçüncü

meihati)

15 Zilhicce 1187

23 Receb 1188

27 ubat 1774

29 Eylül 774
7 ay

I 7



•» OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI ®f»

CID A CCVUITI id A Af i C \ 1 i

GÖREVDE BlILUNDUU TARHLER
1 1U LIâVL«AJV 1 1 olVl 1

Hicri Miladi Süresi

107.
vazpaazade brahim Bey Efendi (ilk

me ihal i)

23 Receb 1188

29 Cumadeha 1 189

29 Eylül 1774

28 Temmuz 1775
9 ay 29 gün

108.
Salihzade Camgöz Mehmed Emin

Efendi

29 Cumadelula ! 189

19 evval 1190

28 Temmuz 1775

1 Aralk 1776

1 yl. 4 ay. 4

gün

109. Vassafzade Mehmed E sad Efendi
1 9 evval 1 1 90

24 Cumade[ahire 1 1 92

1 Aralk 1776

20 Temmuz 1 778

1 yl, 6 ay, 20

gün

110 .

Esadzade Melimed erif Efendi (ilk

meihat)

24 Cumadelahire 1 192

4 evval 1 1 96

20 Temmuz 1778

12 Eylül 1782

4 yl ay, 23

gün

111' Karal iar Seyyid brahim Efendi
4 evval 1 196

16 Cumadelahire 1 197

12 Eylül 1782

19 Mays 1783
8 ay, 7 gün

112.
Dürrizade Seyyid Mehmed Ataullah

Efendi

17 Cumadelahire 1 197

20 Cumadelula 1199

19 Mays 1783

31 Man 1785

1
yl, 1 0 ay,

12 gün

113.
vazpaazade brahim Bey Efendi

(ikinci meihati)

20 Cumadelula 1199

14 aban 1199

31 Mart 1785

22 Haziran 1785
2 ay, 22 gün

114. Arapzade Ahrned Ataullah Efendi
1 4 aban I i 99

15/16 evval 1199

22 Haziran 1785

21/22 Austos 1 785
2 ay

115.
Dürrizade Seyyid Mehmed Arif Efendi

(ilk meihati)

17 evval 1 199

10 Rebiülahir 1200

23 Austos 1785

10 ubat 1786
5 ay, 1 8 gün

116. Müftizade Ahmed Efendi
10 Rebiülahir 1200

13 Safer 1202

10 ubat 1786

24 Ekim 1 787

1 yl, 9 ay, 12

gün

117. Mekki Mehmed Efendi (ilk meihati)
13 Safer 1202

26 Cumadelula i 202

24 Ekim 1787

4 Mart 1788
3 ay* 10 gün

BRNC ABDÜLHAMD VE ÜÇÜNCÜ SELM DEVRLER

118. Seyyid Mehmed Kamil Efendi
26 Cumadelula 1202

27 Zilkade 1203

4 Mart 1 788

19 Austos 1789

1
yl, 5 ay, 1

6

gün

ÜÇÜNCÜ SELM DEVR

119.
Esadzadc Mehmed erif Efendi (kinci

meihati)

27 Zilkade 1203

27 Muharrem 1 204

19 Austos 1789

17 kim 1789
l ay, 29 gün

120. Hamidîzade Mustafa Efendi
27 Muharrem 1 204

8 Receb 1205

17 Ekim 1789

13 Mart 1791

l yl, 4 ay, 27

gün

121. Seyyid Yahya Tevfk Efendi
9 Rcceb 1205

22 Receb 1205

14 Mart 1791

27 Mart 1791
1 3 gün

122.
Mekki Mehmed Efendi (ikinci

meihati)

22 Receb 1205

22 Zilkade 1206

27 Mart 1791

12 Temmuz 1792

1
yl, 3 ay, 16

gün

123.
Dürrizade Seyyid Mehmed Arif Efendi

(ikinci meihati)

22 Zilkade 1206

18 Rebiülcvvel 1213

12 Temmuz 1792

30 Austos 1798

6 yl, 1 ay, 19

gün

124, Reiszade Mustafa Air Efendi
18 Rebiülcvvel 1213

18 Safer 1215

30 Austos 1798

11 Temmuz 1800

î yl, 10 ay,

12 gün

125,
Sâmdnizade Ömer Hulusi Efendi (ilk

meihati)

18 Safer 1215

29 Muharrem 1218

1 1 Temmuz 1 800

21 Mays 1803

2 yl, 10 ay,

1 1 gün



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «

GÖREVDE BULUNDUU TARHLER
SIRA EYHÜLSLAM SM

Hicri Miladi Süresi

126.
Salihzade Ahmed Esad Efendi (ilk

mcihati)

29 Muharrem 1218

1 Receb 1221

21 Mays 1803

14 Ekim 1806

3 yl, 5 ay, 24

gün

ÜÇÜNCÜ SELM VE DÖRDÜNCÜ MUSTAFA DEVRLER

127.
erifzade Mehmed Ataullah Efendi (ilk

meihati)

1 Receb 1221

7 Cumadelula 1222

14 Ekim 1806

13 Temmuz 1807
7 ay, 29

DÖRDÜNCÜ MUSTAFA DEVR

128.
Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi

(ikinci meihati)

7 Cumadelula 1222

8 Cumadelula 1222

1 3 Temmuz 1 807

14 Temmuz 1807
1 gün

129.
erifzade Mehmed Ataullah Efendi

(ikinci meihati)

8 Cumadelula 1222

27 Cumadelula 1223

14 Temmuz 1807

21 Temmuz 1808
1 yl, 8 gün

DÖRDÜNCÜ MUSTAFA VE KNC MAHMUD DEVRLER

130. Arapzade Mehmed Arif Efendi
27 Cumadelula 1223

22 Cumadelahirc 1223

21 Temmuz 1808

1 5 Austos 1 808
25 gün

KNC MAHMUD DEVR

131.
Salihzade Ahmed Esad Efendi (ikinci

meihati)

22 Cumadelahire 1223

3 evval 1223

15 Austos 1808

22 Ekim 1808
3 ay, 8 gün

132.
Dürrizade Seyyid Abdullah Efendi (ilk

meihati)

3 evval 1223

22 aban 1225

22 Ekim 1808

22 Eylül 1810
1 yl, 10 ay

133.
Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi

(üçüncü meihati)

22 aban 1225

30 Cumadelula 1227

22 Eylül 1810

11 Haziran 1812

1 yl, 8 ay, 19

gün

134.
Dürrizade Seyyid Abdullah Efendi

(ikinci meihati)

1 Cumadelahire 1227

10 Rebilülahir 1230

1 1 Haziran 1812

22 Mart 1815

2 yl, 9 ay, 10

gün

135. Mehmed Zeynelabidin Efendi
10 Rebilülahir 1230

19 Rebiülevvel 1233

22 Mart 1815

27 Ocak 1818

2 yl, 10 ay,

6 gün

136.
Mckkizade Mustafa Asm Efendi (ilk

meihati)

19 Rebiülevvel 1233

13 Zilkade 1234

27 Ocak 1818

3 Eylül 1819

1 yl, 7 ay, 7

gün

137. Hac Halil Efendi
13 Zilkade 1234

23 Cumadelahire 1236

3 Eylül 1819

28 Mart 1821

1 yl, 6 ay, 25

gün

138.
Yasincizade Abdülvehhab Efendi (ilk

meihati)

23 Cumadelahire 1236

24 Safer 1238

28 Mart 1821

10 Kasm 1822
7 ay, 13 gün

139. Sdkizade Ahmed Reid Efendi
24 Safer 1238

19 Muharrem 1239

10 Kasm 1822

25 Eylül 1823
1 0 ay, 15 gün

140.
Mckkizade Mustafa Asm Efendi

(ikinci meihati)

19 Muharrem 1239

14 Rebiülahir 1241

25 Eylül 1823

26 Kasm 1825

2 yl, 2 ay, 1

gün

141. Kadzade Mehmed Tahir Efendi
14 Rebiülahir 1241

21 evval 1243

26 Kasm 1825

6 Mays 1828

2 yl, 5 ay, 10

gün

142.
Yasincizade Abdülvehhab Efendi

(ikinci meihati)

21 evval 1243

21 evval 1248

6 Mays 1828

8 ubat 1833

4 yl, 9 ay, 3

gün

19



» OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «

UDA crvui'n iv a\i i c:\ii
GÖREVDE BULUNDUU TARHLER

SKA I lllUMvA.MM 1

Hicri Miladi Sûresi 1
KNC MAHMUD VE ABDÜLMECD DEVRLER

143.
Mckkizade Mustafa Asm Efendi

(üçüncü meihati)

21 evval 1248

1 Zilhicce 1262

8 ubat 1833

20 Ekim 1846

13 yl, 9 ay,

10 gün

ABDÜLMECD DEVR

144. Ahmed Arif Hikmet Bey Efendi
2 Zilhicce 1262

21 Cumadelahire 1270

20 Ekim 1846

21 Mart 1854
7 yl, 4 ay

145. Merebzade Mchmcd Arif Efendi
21 Cumadelahire 1270

21 C'umadelula 1275

21 Mart 1854

27 Aralk 1858

4 yl. 9 ay, 7

gün

ABDÜLMECD VF. ABDÜLAZZ DEVRLER

146. Seyyid Mehmed Sadeddin Efendi
21 Cumadelula 1275

1 1 Cumadelahire 1280

27 Aralk 1858

23 Kasm 1863

4 yl, 10 ay,

27 gün

ABDÜLAZZ DEVR

147. Atfzade Ömer Hüsameddin Efendi
11 Cumadelahire 1280

27 Rebiülevvel 1283

23 Kasm 1863

9 Austos 1 866

2 yl, 8 ay, 16

gün

148. Hac Mehmed Refik Efendi
27 Rebiülevvel 1283

7 Muharrem 1285

9 Austos 1 866

30 Nisan 1868

i yl. 8 ay, 22

gün

149. Haan Fehmi Efendi (ilk meihati)
7 Muharrem 1285

2 Receb 1288

30 Nisan 1868

17 Eylül 1871

3 yl, 4 ay, 17

gün

150.
Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (ilk

meihati)

2 Receb 1288

4 Ramazan 1 289

17 Eylül 1871

5 Kasm 1872

1 yl, 1 ay, 18

gün

151. Turucuzade Ahmed Muhtar Efendi
5 Ramazan 1289

25 Rebiülahir 1291

6 Kasm 1872

11 Haziran 1874

l sene, 7 ay,

5 gün

152. Haan Hayrullah Efendi (ilk meihati)
25 Rebiülahir 1291

4 Cumadelahire 1291

11 Haziran 1874

19 Temmuz 1874
1 ay, 8 gün

153. Haan Fehmi Efendi (ikinci meihati)
4 Cumadelahire 1291

16 Rebiülahir 1293

19 Temmuz 1874

11 Mays 1876

1 yl, 9 ay, 23

gün

ABDÜLAZZ, BENC MURAD VE KNC ABDÜLHAMD DEVRLER

154.
Haan Hayrullah Efendi (ikinci

meihati)

17 Rebiülahir 1293

15 Receb 1294

11 Mays 1876

26 Temmuz 1877

1 yl, 2 ay, 15

gün

KNC ABDÜLHAMD DEVR

155. Hac Kara Halil Efendi
15 Receb 1294

15 Rebiülahir 1295

26 Temmuz 1 877

18 Nisan 1878
8 ay, 23 gün

156.
Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi

(ikinci meihati)

15 Rebiülahir 1295

9 Zilhicce 1295

18 Nisan 1878

4 Aralk 1878
7 ay, 16 gün

157. Uryanizade Ahmed Esad Efendi
9 Zilhicce 1295

15 Cumadelula 1306

4 Aralk 1878

17 Ocak 1889

10 yl, 1 ay,

14 gün

20



£» OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «

GÖREVDE Bl'LlINDllU TARHLER
SIRA EYHÜLSLAM SM

Hicri Miladi Süresi

158. Bodrumlu Ömer Lütf Efendi
16Cumadelula 1306

29 Muharrem 1309

17 Ocak 1889

4 Eylül 1891

2 yl. 7 ay. 17

gün

159.
Mehmed Ccmaleddin Efendi (ilk ve

ikinci meihati)

29 Muharrem 1309

23 Muharrem 1327

4 Eylül 1891

14 ubat 1909

1 7 yl, 5 ay,

10 gün

KNC ABDÜLHAMDVE BENC MEHMEI» DEVRLER

160.
Mehmed Ziyaeddin Efendi (ilk ve

ikinci meihati)

23 Muharrem 1327

14 Rebiülahir 1327

14 ubat 1909

5 Mays 1909
2 ay, 18 gün

BENC MEHMED READ DEVR

161.
Pirizade Mehmed Sahip Molla Bey

Efendi

14 Rebiülahir 1327

15 Zilhicce 1327

5 Mays 1 909

28 Aralk 1909
7 ay, 24 gün

162. Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi
30 Zilhicce 1327

4 Receb 1328

12 Ocak 1910

12 Temmuz 1910
6 ay, 1 gün

163.
Musa Kazm Efendi (ilk ve ikinci

meihati)

4 Receb 1328

9 Muharrem 1330

12 Temmuz 1910

30 Aralk 1911

1 yl, 5 ay, 18

gün

164. Abdurrahman Nesib Efendi
10 Muharrem 1330

1 aban 1330

31 Aralk 1911

1 6 Temmuz 1912
6 ay, 16 gün

165.
Mehmed Cemaleddin Efendi (üçüncü

ve dördüncü meihati)

7 aban 1330

1 4 Safer 1331

22 Temmuz 1912

23 Ocak 1913
6 ay, 3 gün

166.
Mehmed Esad Efendi (ilk ve ikinci

meihati)

15 Safer 1331

1 7 Rebiülahir 1332

24 Ocak 1913

15 Mart 1914

1 yl, 1 ay, 21

gün

167. Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi
1 8 Rebiülahir 1332

3 Receb 1334

16 Mart 1914

6 Mays 1916

2 yl, 1 ay, 2

1

gün

168.
Musa Kazm Efendi (üçüncü ve

dördüncü meihati)

5 Receb 1334

2 Muharrem 1337

8 Mays 1916

8 Ekim 1918

2 yl. 4 ay, 28

gün

ALTINCI MEHMEI) VAHDÜDDN DEVR

169. Ömer Hulusi Efendi
8 Muharrem 1337

3 Safer 1337

14 Ekim 1918

8 Kasm 1918
25 gün

170.
Haydarizade brahim Efendi (ilk ve

ikinci meihati)

6 Safer 1337

30Cumadelula 1337

1 1 Kasm 1918

3 Mart 1919
3 ay, 22 gün

171.
Mustafa Sabri Efendi (ilk ve ikinci ve

üçüncü meihati)

l Cumadelahire 1337

6 Muharrem 1338

4 Mart 1919

1 Ekim 1919
6ay, 26 gün

172.
Haydarizade brahim Efendi (üçüncü

ve dördüncü meihati)

7 Muharrem 1338

13 Receb 1338

2 Ekim 1919

2 Nisan 1920
5 ay, 28 gün

173. Dürrizade Abdullah Efendi
16 Receb 1338

14 Zilkade 1338

5 Nisan 1920

30 Temmuz 1920
3 ay, 25 gün

174.
Mustafa Sabri Efendi (dördüncü

meihati)

15 Zilkade 1338

11 Muharrem 1339

31 Temmuz 1920

25 Eylül 1920
1 ay, 25 gün

175. Medeni Mehmed Nuri Efendi
12 Muharrem 1339

14 Rebiülevvel 1341

26 Eylül 1920

4 Kasm 1922

2 yl, 1 ay, 8

gün

21
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** OSMANLIARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI <S»

EBUSSUUD EFEND
[Ekim 1545 - 23 Austos 1574)

3

^ ijitr il

Un-

/

Dümanlarla savap hayatta kalanlar gerçek

gazilerdir, savata ölenler gerçek ehitlerdir,

savatan kaçarken denizde boulanlar Allah’n

gazabna tutulmular olup savatan kaçarak

kurtulanlar da ebediyyen Allah’n gazabna

urayacaklardn

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden cevâb

ne veçhiledir

Bu defa donanma-i hümâyûnla küffar- hâk-sâr

üzerine sefer edip kefere- i lecereye mukabele ve

mukâteleye mübaeret edip cenk eden gaziler ve ba-

zlar kaçp giderken deryaya gark olmala elîdlik

mertebesin bulur mu ve bazlar cenk etmeyip kaçp

gidenlerin dahi hakknda cevâb ne veçhiledir, beyân

buyurulup müsâb oluna.

El-cevâb:

Cenk edenler hakkan gazilerdir nasarahumu’llâhu Teâlâ ve eyyedehüm ve ol esnada fevt

olanlar hakkan ehîdlerdîr radyallahu Teâlâ anhüm, Dünyâda ve âhiretde zikr-i cemîlleri

ve ecr-i cezîlleri bî-nihâyedr* Kaçarken gark olanlar Hak hazretlerin in gadab canibine

nühtelalardn Halâs olanlara dahi an-kar!b eriir hazelehiinu'llahu Teâlâ, kaçp kurtulanlar

Hak Teâlâ baz etinin gadaba miTebbed mübtelâlardm

KetebehVbfakîr Ebussuud

Ufye anh.

EBUSSUUD, A, NT, d„ 1066

®E-24



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «

HOCASADEDDNZADE MEHMED ESAD EFEND
(2 Temnuz 1615 - 21 Mays 1622 / lk Meihati)

(4 Ekim 1623 -22 Mays 1625 / kinci Meihati)

OSMANLI ARV
MH.FTV,

/

/

Varissiz olarak vefat eden kiinin vakfettii evine

hazine adna el konulamaz

AllahüM-Hâdî

Aleyhi Ltimâdî

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ee-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd ki âhirei olu Amr- bâli-i ecnebi maraz-

\

mevtinde bir mülk menzilini Zeyd’ e ba'dehû Medi-

ne-i Münevvere fukarasna vakfedip bilâ-vâris fevt

olup ol menzilden gayr bir ey terk etmese hâlâ

emin-i beylilmal vakf- mezbru tutmayp ol men-

zili mîrî için kabza kadir olur mu, beyân buyurulup

rrüsâb oluna.

El-cevâh: El-iimü incin lâh .

Olmaz,

Ketebehû Esad el- takr

Ufiye anl.

25



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI M-

ZEKERYAZADE YAHYA EFEND
(21 Mays 1622 - 4 Ekim 1623 / lk Meihati)

(22 Mays 1625 - 10 ubat 1632 / kinci Meihati)

(7 Ocak 1634 - 26/27 ubat 1644 / Üçüncü Meihati)

_ OSMANLI ARV"
MH.FTY

/ 2-

Vasilikten azledilen kimse, vasisi olduu

kimsenin babasna ait alacaklarn bir ksmn
tahsil edip dier alacaklarndan da borçlularn

zimmetini ibra etse bile bu ibra geçerli olmayp

yeni tayin olunan vasi geri kalan alacaklar

tahsil edebilir.

Allahümme nes'elüke’Midâyete ila sevâVt-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd-î müteveffann evlâd- sarna vasî-i muhtar

olan Amr adl-i kâfi olmamak ile hâkimü’-er* Be-

kir'i dahi vasi nasb edip zamm- vasi etdikden sonra

Amr Bekir hâzr deil iken garaz- nefti için Zeyd'i

medyunlarndan eüz'î nesne alp mâadadan zimmet-

lerini bra edip hüccet verse hâlâ Bekir raz olmayp

ol medyunlardan mâaday dahi almaa er*an kadir

otur mu, beyân buyurulup müsâb ola lar

E!-cevab; Alaha Teâlâ a'lem.

Olur.

Ketebû Yahya el-fakr

Ufiye anh.
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OSMANLI ARV
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Bir kimsenin yannda ücretli olarak çalanlarn o

kimse lehine ahitlikleri geçerli olmaz.

Allahümme nes’elükeM -hidâyete ilâ sevâVt-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir kî;

Zeyd'in ecîr-i hâslar olan Anr ve Bekir bir hu-

susda Zeyd'in lehinde ehâdet eyleseler ehâdetleri

er*an makbûle olur mu. beyân buyurulup müsâb o la-

lar.

El-cevâh: A ilahu Teâlâ a Hem.

Olmaz-

Ketebehû Yahya el-fakîr

Uflye anl.
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Müslüman olmayan birisine baz kimseler "bugün sende slam alameti var” dediklerinde o Ari'mse de
uben bugün Müslüman otdum ir dese o kimse Müslüman saylr.

Cizye toplamakla görevli olan kimse Müslüman olmayan birisinden cizye istese o kimse de
"ben Müslümanm, Müslümandan cizye alnrm” dese o kimsenin

Müslüman olduuna karar verilin

Vallahi Iüvel-Hâdî

ve aleyhi itimadî

zâ kâlel-Yahudiyyü vel-nasrânî ene müslimun ev eslemtü ev dehaltü dînel-slam hel yasîru müslimen bi-

li âza 't-teke illim i ev yuhtâcü ilâ en yekule teberrelO anil-Yahudiyyeti evFn-nasrân iyyeti em lâ?

Kâlel-ba'zu; yuhtâcü ilâ inzimam Ft-teberrr anil-Yahudiyyeti ve
S

n-nasrân iyyeti hatta yasîre müslimen ve

yuhkemü bi-îslâmihî. Ve kâlel-ba'zu; izâ kâlel-Yahudi evrn-nasrânî ene müslimun ev eslemtü ev dehaltü fi

dînil-slami yasîru müslimen ve yuhkemü bi-islâmihî ve lâ yuhtâcü ilâ inzimâmil-teberrî anil-Yahudiyyeti

ve'n-nasrâniyyeti ve hüvel-merviyyü an imamna Ebî Hanife rahmetullâhi Teâlâ aleyhi vel-müftâ bihî fTs-

salianati 1-al iyyeti mine’d-Devletil-Osmaniyyeti ilâ zemâninâ hazâ, Haysü kale sâhibül-hulâsa fi kitâbihî'-

ehîr bil-Hulâsa m in K itâbi1-Kerâhiyye. Kâle Muhammedü'bnü Mukatil semütü Muhatnmede’bnel-Hasen

yekûlü ez-zimmî izâ kâle eslemtü fe hüve slamün ve hakeza gayruhû minel-ulemâ intehâ. Ve kâlel-mâmül-

Kerderî fi fetâvâhi’-ehîr bil-Bezzâziyyc m in KitabiVSiyer fi fasl Vrâbi
4

ve anil-imam ennehû yasn

müslimen bi-”ene müslimun." Ve an Ziyad kîle li’z-zimmî “esi im/’ Fe-kâle “eslemtü"' fe-hüve müslimun,

ntehâ. Ve kâle sâhibül-Hâniyye fi kitâbihî"-ehlr hi-Kâdîhân m in kitabi ’s-sîyer ve an baz1-meâyh ennehû

izâ kâlel-Yahüdi “dehaltü fil-slam” yuhkemü bi-islâmihî ve in lem yekul teberre'tü anil-Yahudiyyeti li-enne

kavlehu “dehaltü fi 1-slam" ikrârun minhû bi-duhûli hadisin fl-slam. ntehâ. Ve kâleZahirüddin eFMerginanî

fi kilâbihî’-ehîr eEFetâvâ'z-Zahîriyye ve an Ebî Hanifete rahmetullâhi Teâlâ ennehû yasîru müslimen b-

kavlihî “ene müslimun" ntehâ. Ve kâle sâhibül-Hazâneti fi kitâbi'-ehîr bi-Hazânetil-müftiyyîn ve fil-

akz iyyeti yuhlâru kavlu Ebî Hanife rahmetullâhi Teâlâ ve â yu’hazü li-kavlihimâ ve kâle Abdullahü'nül-

Mübarek yu'hazu bi-kavlihî lâ-gayra. ntehâ

Ve nukile anil-fetâvâ-Türkiyyetil-mecmû^a fVSaltanatil-Aliyye bi’d-Devletil-Osmaniyye I i-eyhi

meâyihl-îslami e-ehr bi-Yahya Efendi ebmüftî fVs-Saltanatil-Aliyye biM-Devletil-Osmaniyye

M.

Zeyd-i zimmî’ye baz kimesneler “bugün sende alâmet- i Islâm var” dediklerinde Zeyd-i zimmî "ben bu-

gün Müslüman oldum
”
dese bu mertebe ile er'an Zeydln slamma hük olunur mu?

El-cevâb:

Olunun

Kelebehu el-fakîr Yahya Efendi

Suret-

1

mezbûrda cizye cemine memur olan Zeyd. Arnr- zimmîden cizye ta leb eldikde "ben müslimim

müsUmden cizye alnrm ” dese er' an böyle demesiyle slamma hükn olunur mu?

El-cevâb

:

Olunun

Ketebehû el-fakîr Yahya Efendi
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OSMANLI ARlVf
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Tasarlayarak cinayet ileyen kimse aleyhine,

üzerinden yirmi be sene geçmi olsa bile

öldürülen kimsenin olu tarafndan dava

açlabilir

AUahümme yâ velyye’l- ismeti ve’t-tevfîk

nes'elüke'l-hidâyete lâ sevâTt-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr’ âlet- câriha ile amden cerh ve kati

eyledikden sonra Zeyd'in [Amr’nJ veraseti müddet-i

seferden ba'îd olan ahar diyarda sakin olu Bekir-i

saîre münhasra olup ba'dehû Bekir bali oldukdan

sonra mâ-beynden yirmi be sene mürûrunda Zeyd'in

sakin olduu beldeye gelip Zeyd 'den
M
babam Amr'

sen b i-gayr hakkn amden âlet-i câriha ile darb u

cerh ve kati eyledin” deyu dava eylese mâ-beynden

yirmi sene mürur etmesi özr-i erî ile olduu zahir

ve sabit iken Zeyd-i mezbûr mücerred yirmi be sene

mürur eyledi deyip Bekir'i davadan men 'a kadir olur

mu, beyân buyurula.

Et-cevâb: Allaht a *lem.

Olmaz,

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufiye anh.

MH* FTV, 1/4
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OSMANLI ARV
MH.FTV

/

Haksz yere ehl-i örf (idareciler) tarafndan

parasnn alnmasna sebeb olan kimseden o

para geri alnabilir.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti ve’t-tevfîk

nes'elüke'l-hidâyete ilâ sevâTt-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd her gamz ile tarîm âdet-i müstemirresi olan

ehl-i örfe Amr' bi-gayr hakkn gamz edip zulmen u
kadar akçesini aldrmaa sebeb olsa hâlâ Amr alnan

akçesini alandan almaycak, sebeb olan Zeyd'den al-

maa kâdir olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a ‘letn.

Olur.

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufye anh.

V

MH. FTV, 1/5

•m31



•m- OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

Krk sene bir beldede beraber yaayp hakknda

davac olunmayan bir kimse aleyhine "yllar önce

sen benim babam kasten öldürdün” diye

dava açlamaz.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti ve't-tevfîk

nes'elüke'l-hidâycte ilâ sebîli's-savâb

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd. Anr ile krk seneden beri bir karyede sâkin-

ler olup Zeyd hâzr ve bilâ-özr sâkit olup Amr’dan bir

nesne dava eylemese hâlâ Zeyd sinîn-i merkûmeden

mukaddemden "sen benim bcbum Bekir 7 alet-i cü-

nha ile umden cerh ve kail etmidin " deyu Amr'dan

dava eylese davas mesmû'a olur mu. beyân buyuru-

la.

OSMANLI ARV
mh.ftv,H.FTV.

El-cevâb : Allahu a ‘lem.

Olmaz.m Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufye anh.

MH. FTV, /6
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ki farkl kabileye mensup kimselerin arasndaki

bir davada davac kimsenin «ahitlerin kendi

kabilene mensuptur, kabul etmem» demee
hakk yoktur.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti ve’t-tevfîk

nes'elüke’l-hidâyete ilâ sevâ'it-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanifeyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bir kabile ahalisinden Zeyd'in âhar kabile ahali-

sinden Amr ile bir hususa müte‘allika davas olmakla

Zeyd'in müddeâsna kendi kabilesi ahalisinden Bekir

ve Beir ehâdet eyleseler Amr mücerred “ahidler

senin kabilen ahalisinden olmakla ehâdetlerini Ha-

mam ” demee kâdir olur mu, beyân oluna.

OSMANLI ARV
MSH.FTV

El-cevdb: Allaha a 'lem.

Olmaz.

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufiye anh.

MH. FTV, i/7
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OSMANLI ARV
MSH.FTV

/

Borçlu ve iflas etmi olduu için vasilikten

azledilen kimse tayin olunan yeni vasinin

vesayet ilerini yürütmesine engel olamaz.

Allahümme nes’elüke’l-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd-i müteveffann evlâd- sarna vasi-i muh-

târ olan Amr medyun ve müflis olup adi gayr- kâfi

olmak ile hâkimü'-er‘ sârn ammi olu Bekir-i

musir [ve] müstakimi vasi nasb edip Amr’a zam et-

dikden sonra Bekir vesâyeti hasebi ile umûr- sâra

müdahale ve emvâlini hfz u himaye murad etdikde

Amr raz olmayp Bekir’i men‘a kâdir olur mu, beyân

buyurulup müsâb olalar.

El-cevâb: Allaht Teâlâ a'lem.

Olmaz.

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufye anh.

MH. FTV, /8
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Bir kimse, yabanc erkeklerden saknmayan

{muhaddere olmayan) bir kadn ile olan

davasnda onun vekiliyle deil bizzat kendisi ile

muhakeme olmay isteyebilir.

Allahümme nes’elüke’i-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarik

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Muhaddere olmayan Hind’in hasm Zeyd ile

mürâfVaya kudreti var iken mücerred zrar kasd ile

Amr’ Zeyd ile mürâfa'a olmak için vekil nasb etdik-

de Zeyd raz olmayp “Hind ile bizzat miirâfa 'a ola-

lm ” demee er’ an kâdir olur mu, beyân buyurulup

müsâb olalar.

El-cevâb: Altabu Teâlâ a 'len

Olur.

Ketebehu Yahya el-fakîr

Ufîye anh.

“T"
MH. FTV, 1/9
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Babas vefat edip annesi yabanc birisiyle

evlenen ve kendisine bakacak kimsesi olmayan

küçük bir kz, terbiye etmek üzere amcasna

verilebilir.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfik

nes’elüke’l-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e’ iinme- i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd’in zevcesi Hind'den olan saîre kz Zey-

neb’i Zeyd’in vefatndan sonra Hind nefsini zevc-i

ecnebiye tezvîc etdikde nisvândan hdânesi olur ki-

mesne olmamak ile 1 i-ebeveyn animi Amr "ben terbi-

ye eylerin" deyu almaa er’at kâdir olur mu, beyân

buyurulup müsâb oluna.

El-cevâh: Allahu a 'tem,

Olur.

Ketebehu Yahya el-fakîr

Ufye anh.

MH. FTV, /o
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Mukataa mahsulünü yüz elli akçe bir kuru

hesabyla toplayan bir kimse daha sonra yeni

akçe çkmasyla bir kuru seksen akçeye düse

bile teslimat önceki hesap üzere yapar aradaki

fark o kimseden alnamaz.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfik

nes'elükeM-hidâyete ilâ sevâVt-tarîk

Bu mesele beyânnda e'mme-i Hanefyyeden

cevâb ne veçhiledir ki;

Zeyd'in akçe ile kuru yüz elliye rayiç iken bir mîrî

mukalaann mahsulünü cem' ve cânib-i miriye tesli-

me me’mûr olan Zeyd varp cem" etdii mal kabz

etdikde kuruu yüz elli hesab üzere alp ba vdehû ye-

dinde iken cedîd akçe zuhûr edip kuru seksene tenzil

olundukda makbuzu olan kurular hesâb-î sabk üze-

re teslîm murâd edicek kabza me’mûr olanlar ol hesâb

üzere kabz etmeyip kuruu seksener akçe hesab üze-

re kabz edip noksan Zeyd’e tazmine er'an kadir

olurlar nu beyân buyurulup inda’llahiM-gafûr müsâb

ve me’cûr olalar.

El-cevâb: Al/ahu Teâlâ a ’lem .

Makbuzunu alrlar.

Ketebehû

Yalya el fakr

Ufye anh.

AE. SMRD. IV, 3/246
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AHZADE HÜSEYN EFEND
(10 ubat 1632 -7 Ocak 1634)

(

(fa,*

<. ^ Mukataah vakf arsas üzerinde olup biri dierine

kefil olmayan iki ortaa ait mülk deirmenin

satn alnabilmesi için her iki ortan da

onay vermesi gerekir

AIlahüM-Müste'ân

ve aeyhi’t-tüklân

Bu mesele beyânnda e’imme- i Hanefiyyeden ce-

vah ne veçhiledir ki;

Arsas mukâtaalu vakf ve binas izn-i mütevelli

ile bina olunan deirmenin ale’l-itîrakrs-seviyy

mâlikleri olan Zeyd ve Amr art- vâkfda tayin olu-

nan mukâtaadan her biri lissesin Bekir-i mütevelliye

vermee razlar iken ve ehadühümânn âhara kefale-

ti yoiken Bekir-i mütevelli "mukâîaay yalnz erik

Zeyd'den" alrm deyu kavl-i mücerredi ile almaa

kâdir olur mu, beyân buyurulup müsâb olunalar.

El-cevâb: Allaht Teâlâ a Aem.

Olmaz,

Retebehû el-fakîr Hüseyin

Ufye anh.

lmiye Sdfrtdmeiftideki Ahizade fetva örneklerindeki imzaya benze-

memekle birlikte ariv tasnif heyeti tarafndan Ahizade fetvas olarak

tespit edilmitin

MH. FTV,/
-i* 38 •
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ESADEFENDZADE EBU SAD MEHMED EFEND
(27 ubat 1644 - 16 Ocak 1646 / lk Meihati)

(3 Eylül 1651 - 16 Austos 1652 / kinci Meihati)

(2 Ocak 1654 - 11 Mays 1655 / Üçüncü Meihati)

Vakfedilip tescil muamelesi tamamlanm olan

bahçenin içerisindeki odalar da -vakfiyede açkça

zikredilmemi olsa bile- vakfa dahil olur.

Bu odalarn baka birisine hibe edilmesi söz

konusu olamaz.

Allahu'l-Müste'ân

aleyhi ’t-tüklân

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind yeri dahi mülk bir baçesini ba'de’t-tahdîd

bîr cihet-i birre vakfve teslim-i mütevelli edip tescil -i

eüî etdirdikde ol baçenin bir tarafnda vâki olup

hududu dahilinde olan odalar zikr etmi olmasa o!

odalar dahi vakf- mezbûra dahil olur mu, beyân bu-

yurulup müsâb olalar.

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olur.

Ketebehû Ebû Said el -fakir

Ufye anh.

Bu suretde ol odalar dahi vech-i muharrer üzere

vakfoldukdan sonra Hind ol odalar mülk olmak üze-

re zevci Zcyd’e hibe ve teslim eylee hibe-i merkûme

sahîha olup ol odalar Zeyd'in mülk-i mevhûbu olmu

olur mu. beyân buyurulup müsâb ve me’cûr olalar.

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olmaz.

Ketebehû Ebû Said el-fakîr

U tiye anh.
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Ölen babalarnn ve erkek kardelerinin tapu ile

tasarruf ettikleri arsas vakf olan klak yerini,

vakfn mütevellisi bakasna verse bile kz

kardeleri de ayn ekilde tasarruf edebilir.

Allahüi-müste ‘ân

aleyhi’t-tüklân

Mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden cevab

ne veehiledir ki;

Zeyd klak tabir olunan bir vakf yeri tapu-y mis-

liyle tasarruf ederken fevt oldukda ol yer olu Anr 'a

intikal etmekle Anr dahi birkaç zaman tasarruf edip

ba‘dehû bilâ-veled Amr fevt oldukda ii-ebeveyn kz

karndalar Hind ve Zeyneb ol yeri tapu ile almaa

talibeler iken mütevelli mezbûrelere vermeyip Be-

kir- i ecnebiye vermi olsa hâlâ be sene mtirûrun-

da Hind ve Zeyneb Bekir’in verdiini verip ol yeri

Bekir'den almaa kadir olurlar m, beyân buyurulup

müsâb elalar.

El-cevâb: Allahu a ’lem.

Olurlar.

Ketebehû Ebû Said el- fakir

Ufiye anh.
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HACI ABDÜRRAHM EFEND
(25 Nisan 1647 - 18 Temmuz 1649)

^ it?.
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OSMANLI ARV
MSH.FTV.
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Bir gemi kaptannn, gemisinde kullanmak üzere

kiralad toplar frtnadan dolay gemisi ile

birlikte batsa, topun sahibi ölse bile varislerine

bunun bedelini ödemesi gerekmez.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’Mevfik

nes’elüke' l-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd Reis sefinesinde isti
L

mâl için Amr'n mülk

toplarn icâre-i malum ile Amfdan isticar ve kabz ve

sefinesine koyup Amr’n rzasyla bir diyara giderken

yolda ol sefine frtnadan gark ve ol toplar min-gayn

la
Lammüdn helak oldukdan sonra Amr dahi fevt ol-

mu olsa hâlâ Amr'n veresesi ol toplar Zeyd 'e taz-

mine efan kâdir olurlar m, beyân buyurulup müsâb

olalar,

El-cevâh: Allaha a* iem.

Olmazlar.

Keteöehû Abdürrahim el-fakîr

Ufiye anh.

MH. FTV, 1/14
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Bir kimse birisinin adamna verdii rüvet

parasn bizzat verdii kimseden isteyebilir.

AUahümme yâ veliyye'Msmeti ve't-tevfîk

nes’elüke’l-hidâyete ilâ sevâVMarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Haneflyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr’n âdemi Bekir’e bir husus için bir

mikdar akçe rüvet verse hâla Zeyd mebla- mez-

bûru Bekir’den taleb eyledikde Bekir mücerred "ben

onu Amr 'a verdim var ondan al " deyip vermemee

kadir olur mu, beyân buyurulup müsâb olalar.

El-cevâh: Allaht alem .

Olmaz,

Ketebehû Abdürrahim el-fakîr

Ufiye anh.
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BALZADE MUSTAFA EFEND
(21 Ekim 1656 - 23 Mays 1657)

¥

nsanlardan uzak, kendi halinde yaayan

keiten cizye alnmaz.

Allahürnme yâ velîyyel-ismeti ve'I-hidâyeti

nes’eükel-inâyete frl-bidaye ve’n-nihâye

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

OSMANLI ARV
MSH.FTV-MH.FTV.

'
/ I /'£

I

Nâs ile ihtilât olmayp kei ola» Zeyd'den cizye

alnr m, beyân buyurula

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Alnmaz.

ICetebehû’l-hakir Mustafa Bali

Ufye anh.

" -

/

MH. FTV, l/l6
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^ > jdt

V
OSMANLI ARV

mh.ftv
/>

Tehdidini yerine getirmee gücü yetmeyen

kimsenin bir eyi zorla yaptrmas diye bir ey
olamaz.

MinhiTt-tevfk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Tehdidini îkâ
L

a kadir olmayan ZeydTn ikrah

muTeber olur mu, beyân buyurul a.

Eî-cevâb; Allaha a
4

lem

,

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Mustafa

Ufiye anh.

MH. FTV, 1/17
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BURSALI ESR MEHMED EFEND
(20 Mart 1659 - 3 ubat 1662)

OSMANLI ARV
MS>H.FTV.

/ IS L

Tereke paylamnda aldatlma söz konusu

olduunda bir kimse tekrar adaletle paylam

isteyebilin

Allahümme yâ veüyyeM-ismeti ve’Mevfik

«es* el üke*l -hidâyete ilâ sevâYt-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd-i müteveffann terekesini veresesi hâkime

ksmet erdirdiklerinde vereseden Hind’in hissesinde

gabn- fahi vâki olsa hâlâ Hind tereke-i Zeyd’i adalet

üzere ksmet etdinnee kadire olur mu, beyân buyu-

rulup müsâb ve mc’cur olalar.

El-cevâh: Allahit a 'lem.

Olur.

Ketebehu Mehmed el-fakîr

Ufye anl*
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ki kii ortaklaa meyve ticareti yapsalar ve zarar etseler zarar sermayeleri orannda çekerler.

Ortaklardan birisi farkl gerekçelerle bu zarar karlamaktan geri duramaz.

Ailahümme yâ veliyyeM-ismeti ve't-tevfik nes’elüke’l-hidâyete ilâ sevâVt-tarîk

Bu mesele beyânnda e -imine- i Hanefiyyeden cevab nicedir ki;

Zeyd, Amr’a sana u kadar akçe vereyim sen dahi alp varp znikmid'den ol mikdar akçe katp meyve

itira ve bana irsâl eyle ben dahi bey
4

edip semenin sana irsal sen dahi meyve itira ve bana irsal eyle bu vech

üzere bir sene imal edelim hâsl olan fa idesin in nsf senin ve nsf- ahar benim olsun deyu ol mikdar akçeyi

Amr'a verip Amr dahi alp varp znikmid'den ve köylerinden Zeyd' in verdii akçe ve kendi malndan katd

ol mikdar akçe ile meyve itira ve Zeyd’e rsâl Zeyd dahi bey
fc

edip semenin Amr 'a irsâl Amr dahi meyve i-

tira ve Zeyd'e irsal edip bir senede Zeyd/e u mikdar akçelik meyve irsâl Zeyd dahi mal- irket olmak üzere

alp bey
1

etdikde kesâd olmakla bir mikdar zarar eylee Zeyd ve Amr ol zarar ne vech üzere çekerler, beyân

buyurup müsâb olalar.

El'Cevâb: Allah a 'lem .

ReVi mallarna göre çekerler.

Ketebebu Mehmed el-fakr

Ufiye anl.

Bu suretde mallar beraber olmakla Amr zararn nsfn Zeyd'e çekdirmek murad etdikde Zeyd Amr’a sen

meyveyi itira etdikden sonra stanbul'da kesâd olmakla sana meyve irsâl eyleme deyu haber gönderdiimden

sonra gönderip ve hem sana vezn ile itira eyle demidim sen köylere çkp götürü itirâ etmisin deyu malna

göre zararn nsfn çekmekden imtinâ
fc

a kadir olur mu, beyân buyurup müsâb alalar.

El-c&vâb: Aliahu a Vem.

Olmaz.

Ketebehu Mehmed el-fakîr

Ufiye anh.
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OSMANLI ARV
M1H.FTV.

U_lL

Evinde ölen kiracsnn maln alp gizlemekle

itham edilen kimseye, inkar etmesi durumunda

ölen ahsn varisleri tarafndan yemin

verdirilebitir.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfîk

nes'elüke’l-lidâyete ilâ sevâTt-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab nc veçhiledir k;

Zeyd'n menzilinde sakin alan Anr, Zeyd’in men-

zilinde fevt oldukda Amr'n veresesi Zeyd’e murisi-

miz Amr'n sen u mikdar akçe kymetli u makûle

eyasn ahz u ihfâ eyledin ver deyu Zeyd'den dava

ve Zeyd inkâr etdikde verese- i merkûme m üdde
L

ala-

rm isbala kadirler olmaycak Zeyd'e yemin verdir-

mee kadir olur mu, beyân buyurulup müsâb olalan

El-cevab: AHahu a 7em.

Olurlar.

Ketebehû Mehmet) el-fakîr

Ufye anh.

f

MH. FFV, 1/47
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SUNZADE SEYYD MEHMED EMN EFEND
(3 ubat 1662 - 21 Kasm 1662)

«HM

OSMANLI ARV
MSH.FTV.

l?ö

Bir kimse vakfettii evin vakfiyesinde evde

oturma ve kiraya verme hakkn önce kendisine

tahsis edip art komu ise bu evde ister kendisi

oturur isterse bakasna kiraya verebilir.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfîk

nes’elüke'l-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind mülk menzilini vakf- lâzm ile vakf edip

tevliyet ve süknâsn evvelâ kendüye ba'dehâ vâlide-

si Zeyneb’e ba'dehâ gailesini bircihet-i mü'ebbedeye

art etdikden sonra vakfiyye-i ma'mûlün-bihâsnda

istersem kendim sâkine olam istersem âhara icâr ey-

leyeni deyu kayd ü tasrîh etmi olsa hâlâ Hind men-

zil-i mezbûru icâre-i mu'accele ve müeccele ile icâra

kâdire olur mu. beyân buyurulup müsâb oluna.

El-cevâb: Allaht Teâlâ a lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mehmed el-Emin

Ufye anh.
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MNKARZADE YAHYA EFEND
(21 Kasm 1662 - 21 ubat 1674)

OSMANLI ARV
MSH.FTV.

. ( 2)

Bir Kimse bakasndaki mücevherin kendisine ait

olduunu iddia ettikten sonra taraflar delillerini

ortaya koysa iddia sahibinin delilleri

daha geçerli kabul edilir.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti ve’t-tevfîk

nes'elüke'l-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr'n yedinde olan be elmas tal yüzük

için bu yüzük benimdir mülkümden zâyi olmudu

deyu istihkâk davas eyledikde Amr dahi bu yüzüü

falan tarihde müceddeden kendim yapdrdm deyip

tarafeynin beyyinesi olcak kangisinin beyyinesi ev-

lâdr.

El-cevâb: Allahu a 'tem.

Zeyd’in.

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufye anh.
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çinde oturma hakk belli kimselere vakfedilen ev yanp, mütevellisi tarafndan kiraya verilen arsas

üzerine kiracs tarafndan izinsiz olarak yaplan binann baka bir yere vakfedilmesi doru olmaz.

Kirac öldükten sonra mütevelli, yaplan binay varislerine yktrp arsay vakf için zapt eder.

Aliahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfik nes'elüke’I-hidâyete ilâ sevâ’’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Haneflyyeden cevab nedir ki

Zeyd’in süknâs Amr’a ve ba’dehû evlâdna ve evlâd- evlâdna ba'de’l-inkrâz Medine-i Münevvere fuka-

rasna meruta vakf olan menzil harîkde muhterik olup arsa kaldkdan sonra mütevellisi menzil-i mezbûrun

arsasn ecânibden Hind’e icâre-i mu’accele ve müeccele ile icâr edip Hind dahi nefsi için ol arsa üzerine

mütevelli izinsiz bina ihdâs edip ba’dehû Hind ol binasn cihet- i uhrâya vakfeylese vakf- mezbûr sahih olur

mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a 'lem.

Olmaz.

Ketebehû Yahya el- fakir

Ufye anh.

Bu suretde Hind bilâ-veled fevt oldukda ol arsa ve binay Hind’in veresesi zabt eyleeler hâlâ arsa mütevel-

lisi verese-i Hind’e ol binay kal
1

etdirip yerini vakf için zabta kâdir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a 'lem.

Olur.

Ketebehû Yahya el-fakîr.

Ufye anh.
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Otuz seneden beri oturduu beldede üzerine

düen vergileri ödeyen birisinden, bir köy zabiti

gelip "senin baban benim köyüm reayas imi,

Öyle dediler" diyerek “raiyyet resmi" isteyemez.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfîk

nes’elüke'l-hidâyete ilâ sevâ'i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e’mme-i Haneftyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd bir kasabada otuz seneden beri üzerine lâzm

gelen rüsûm ve tekâlifini onda cami' olanlara verir-

ken bir karyenin zabiti gelip Zeyd’e "senin baban

benim karyem reâyâsmdan imi öyle dediler ” deyu

kâdir olur mu, beyân buyurup [müsâb oluna.]

El-cevdb : Allaht a'tem.

Olmaz.

Ketebehû Yahya et-fakîr

Ufiye anh.

MH. FTV, 1/23
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Bir kimse salnda evini srayla; karsna, onun

evlatlarna ve Medine-i Münevvere fakirlerine

vakfetse ve daha sonra ölse dier varisleri biz bu

vakf tanmayz diyemezler.

Allahümme yâ veiiyye'l-ismeti ve’t-tevfîk

nes’elüke’l-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd hâl-i shhatinde mülk menzilini zevcesi

Hind’e ba'dehâ Hind’in evlâdna ba’de'l-inkrâz Me-

dine-i Münevvere’ye vaki’ ve teslim-i mütevelli edip

ve teci l-i er‘î etdirse ba’de zaman Zeyd vefat etdik-

de sair verese mîicerred tutmazz demee er‘an kadir

olurlar m. Beyân buyurulup müsâb olalar.

Eî-cevâb: Allahu Teâlâ a 'lem.

Olmazlar.

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufiye anh.
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OSMANLI ARV
MH.FTV.

/ 1 2T

Bir hizmet karl vergilerden muaf olduklarna

dair ellerinde emir bulunan kimselerden

görevlilerce vergi alnamaz.

Emre aykr olarak alnm olan vergiler

sahiplerine iade olunur.

Allahiimme yâ veliyye'l-ismeti ve’t-tevfîk

nes’ e lüke’l-hidâyete ilâ sevâ’i't-tarîk

Bu mesele beyânnda e’ inime- i Hanefiyyeden ce-

vab [ne veçhiledir] ki

Bir karyenin ahalisinden birkaç kimesnelerin yed-

lerie bir hizmet m ukabi leinde tekâlîfden muaf ve

müsellem olmak üzere müceddeden emr-i âlî verilmi

olsa hâlâ tekâlif cem 1

ine memur olanlar ol kimesne-

lerde hilâf- emr-i âlî tekâlif akçesi talebine kadir

olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olmazlar.

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufiye anh.

Bu suretde tekâlif cem 1

ine memur olanlar hilâf-

emr-i âlî ol kimesnelerdet tekâlif akçesi namna ceb-

ren u nikdar akçelerini alsalar hâlâ ol kimesneler

mebla- mezbûru alanlardan geri almaa kadir olur-

lar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olurlar.

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufiye anh.

MII. FTV, 1/25
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Bir kimse hassn senelii 24,000 kurua iltizamla birisine verse ve mültezimden pein olarak 20,000

kuruunu alsa ve mültezim yedi ay zapt edip ancak 5,500 kuru topladktan sonra hâs sahibi deise

mültezim geri kalan ksmn hassn ilk sahibinden isteyebilir

Mültezim geri kalan alacan istediinde hassn ilk sahibi “ben seni of has olduu diyara gönderip

tefti ettirmedikçe fazlay vermem” diyemez.

Allahümme yâ veliyyei-ismeti ve't-tevfik nes’elükeM-hidâyete ilâ sevâ'i't-tarfk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd beratla mutasarrfoîduu hâssn bir sene tamamna dek yirmi dört bin gurua iltizâmla Amr’a deruh-

de edip ve pein namna Amr'dan yirmi bin guruunu alp ba'dehû Anr ol hâss yedi ay zabt ve mahsulünden

ancak be bin be yüz guru kabz edip mâaday kabz etmeden ol hâs Zeyd 'in üzerinden âhara tevcîh olunsa

hâlâ Anr makbuzu olan be bin be yüz gurudan fazlasn Zeyd'den taleb edip almaa kadir olur mu, beyân

buyurulup müsâfa oluna.

El-cevâb: Allaht a
4

lem.

Olun

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufiye anh.

Bu suretde Anr Zeyd'in kendiden pein namna ald yirmi bin guruun be bin be yüz gurudan fazlasn

Zeyd'den taleb eyledikde Zeyd ‘ben .seni ol hâs olduu diyara gönderip tefti etdirmedikcefazlay vermeni

demee kadir olur mu, beyân buyurulup rnüsâb oluna.

El-cevâb: Allaht adem.

Olmaz.

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufiye anh.
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Bir kimse satn ald bir mal üçüncü bir ahsa
satsa, ilk satan kimse henüz param almadm

diyerek o mal üçüncü ahstan alamaz.

AIahümme yâ veliyye'l-ismeti ve'î-tevfîk

nes ' el üke’l -hidâyete lâ sevâTt-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd, Amr'dan itira etdiî küpeyi Bekir'e bey
L

ve teslim eylese hâlâ Anr Bekir’e Zeyd'in sana ver-

dii küpenin semenini Zeyd bana vermedi deyu ol

küpeyi Bekir'den almaa er’an kadir oîur mu, beyân

buyurulup misâb oluna.

El-cevâh: Âl/ahu a 'lem.

Olmaz,

Ketebeh Yahya el-faklr

UFye anl.
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l^>

Bir kimseye dümanl olanlarn o kimseyle ilgili

ahitlikleri kabul olmaz.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti ve’t-tevfîk

nes’elüke’l-lidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind’e adâvet-i dünyeviyye-i zahireleri olan Zeyd

ve Amr bir hususda Hind'in üzerine ehâdet eyleseler

ehâdetleri er’an makbule olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a 'lent.

Olmaz.

Ketebehû Yahya el-fakr

Ufye anh.
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Kirac oturduu vakf evin yanmasndan sonra

arsasn, mütevelli izniyle bakasna devretse,

vakf mütevellisinin yeni kiracdan arsa kiras

yerine yangndan önceki evin kirasn istemesi

doru olmaz.

Allahümme yâ veliyye’l-îsmeti ve’t-tevfîk

nes ’ el üke'l -hidâyete lâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd icâre-i mu‘acceie ve müeccele le tasarru-

funda olan vakf menzil larîkde muhterik olup arsa

kaldkdan sonra Zeyd arsasn izn-i mütevelli ile Be-

kir’e fera ve tefviz edip Bekir dahi zabt u tasarruf

edip ol arsann ecr-i mislini cânib- vakfa verirken

hâlâ mütevellî-i vakf arsann ecr-i misline kanaat et-

meyip ihrâkdan mukaddem bina ile alman yevmi on

akçe müecceleyi taleb edip almaa kâdir olur mu,

beyân buyurula.

El-cevâb: A!lahu a ‘lem.

Olmaz.

Ketebehû Yahya el-fakîr

Ufiye anh.

/s

MH. FTV, 1/29
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S

Bir kimse vakf olduunu bilerek kiralad ev

için “kiralamadan önce benim müfkümdür,r
diye

dava açamaz.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfik

nes'elüke'l-hidâyete ilâ sevâ Yt-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd bir menzili Medine-i Münevvere Vakffndan

olmak üzere ikrar ve mütevellisinden icâre-i mu'ac-

cele ve müeccele ile isticar etdikden sonra Zeyd "ol

menzil kabie 1-isiîcâr benim mü!kümdür" deyu dava

eylese davas mesmû'a olur mu, beyân buyurulup

müsâb oluna.

El-cevâh: Allâhu a
1

lem .

Olmaz,

Ketebehu Yahya el-fakîr

Ufiye anh.

MH, FTV, J/30
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ÇATALCALI AL EFEND
(2 1 ubat 1674 - 26 Eylül 1686 / lk Meihati)

(10 Mart 1692 - 19 Nisan 1692 / kinci Meihati)

(2 Kasm 1687 - 13 ubat 1688 / Üçüncü Meihati)

8ir kimse mülk arsasn sattktan sonra piman

olup sat iptal edemez.

Allahümme yâ veliyye
,

l- ismeti veT-tevfîk

nes’elüke’l-hidâyete ilâ sevâTt-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vah ne veçhiledir ki;

Zeyd mülk arsasn Amr'a semen-i maluma bey
4

ve teslim etdikden sonra Zeyd nadim olup bey
4

i fesha

kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: A!lahit a'lem.

Olmaz.

Ketebehû Ali et-fakîr

Ufîye anh.

OSMANLI ARV
MSÎH.FTV.

} ir

(>4



m- OSMANLIARV NDE EYHÜLSLAM FETVALAR] «S

OSMANLI ARV
MS>H*FTV,

/ ~3lT

Vakfeden kiinin çocuklarna ve çocuklarnn

çocuklarna tahsis ettii vakf gelirine birinci

batindakiler gibi ikinci batndaki çocuklar da

ortak olur.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfîk nes’eiüke

ilâ sevâ'i’t-tarik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Gailesi ale'l-tlak vâkfn evlâdna ve evlâd- ev-

lâdna meruta vakfn gailesinde batn- evvelden olan

Zeyd'e batn- sânîden olan Hind müârike olur mu,

beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a 'lem.

Olur,

Ketebehu Ali el-fakîr

Ufye anh.
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Bir kimse bir ahsa olan borcunu alacakls

vastasyla ödedikten sonra alacakls piman
olup ödedii paray geri alamaz.

t , A
Jb

’ '
Allahümme yâ Mâlike yevmi'd-dîn

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd u kadar akçe dâyini Amr' deyni ile ol kadar

akçe medyûnu Bekir'in üzerine havale edip her biri

havaleyi kabul etdikden sonra Artr mebla- mezbûru

Bekir'den alsa Bekir kabulüne nâdim olup mebla-

mezbûru Amr’dan istirdada kadir olur mu, beyân bu-

yuru la.

El-cevâb: Allalm a ’lem.

Olmaz.

Ketebehû Ali el-fakîr

Ufye anh.

MH. FTV, 1/34
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Bir kimsenin kullanmnda olan deirmeni, bir

bakas, duyumla ahitlik eden iki ahitle “bu

deirmen falancann mütevellisi olduum cihete

vakfdr" diyerek elinden alamaz.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfk

nes’elüke'l-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr’n tasarrufunda olan deirmen iyin Be-

kir'in mütevellisi olduum cihete vakfdr deyu dava

ve Amr inkâr etdikde Zeyd" in müdde‘âsna Beir ve

Halid semâMa ehâdet eyleseler Amr’n tasarrufu se-

beb-i mülk olur müstenid-i er‘îye binâen olcak de-

irmen ehâdet-i mezbûre ile Amr'n yedinden nez‘

olunur mu beyân buyurula.

El-cevdh: Allahu a ‘lem.

Olunmaz.

Ketebehû Ali el-fakîr

Ufye anl.

07
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Bir vakfiyede vakfn gelirinin akrabalara tahsisi

söz konusu olduunda onlardan soyca en yakn
olan öncelikli hak sahibidir, soyca daha uzak

olanlar vakfn gelirine ortak olamazlar.

—

Allahümme yâ veliyye'Msmeti ve't-tevfîk

nes’elüke’l-hidâyete lâ sevâYt-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir k;

Zeyd-i vâkf vakf- lâzm ile vakf etdii akarn

vakflyye-i ma'mûlün-bihâsnda “vukife alâ ebnâ ’ihî

ve ebnâ 7 ebnâ "hî batnen ha 'de batnin neslen ba 'de

neslin ve ba 'de inkta kim alâ cemi'i utekâ Vî ve

ba
1

dehum alâ ekâribi *fvâkf 1-mezbûr " deyu yaz»

drdkdan sonra Zeyd'in ebnâst ve ebnâ- ebnâs ve

utekâs münkarizler olup Zeyd'in zî-rahm mahremin-

den sekiz nefer kimesne mevcud olup lâkin ol sekiz

[nefer] kimesnelerden Hind sairlerden akreb olmak-

la gaile- i vakfa mutasamfe iken sairleri Hind'e “biz

dahi vâkfn akaribinden olmakla gaile- i vakfda sana

müârik oluruz" demee kadir olurlar mu beyân bu-

yurulup müsâb olalan

El-cevâb: Altahu a 'lem .

Olmazlar

Ketebehû Ali ebfakîr

Ufiye anh.
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Borçlu kimse borcunu inkar etse bile alacakl

delillerini ortaya koyduktan sonra alacan alr.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti ve’t-tevfik

nes’elüke’l-hidâyele ilâ sevâYt-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme- Harefyyeden ee-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr’dan zimmetinde karzdan u kadar akçe

hakkm olup hatta ikrar dahi etmidin deyu dava ve

Amr bi "1-külliye inkâr eylee Zeyd AmrTn ikrar-

merûhuna ikamet- i beyyine edicek mebla-

1

mezbü-

ru Amr'dan almaa kadir olur mu, beyân buyurula,

El-cevâb: Allahu a
4

lem .

Olur.

Ketebehû Ali el-fakîr

Ufiye anh.
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Alacam almadan ölen ahsn küçük varisine

vasi tayin olunan kimse, alacan tamamn
almadan bir ksmn alarak borçlu ile sulh

olamaz.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti ve't-tevfîk

nes'elüke'bhidâyete ila sevâYt-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanetiyyeden ce~

vab ne veçhiledir kî;

Zeyd, Amr zimmetinde olan u kadar akçesini al-

madan Zeyd fevt olup sar olu Bekir'i terk etmek-

le Bekir'in vasisi Beir mebla- 1 mezbûru Amr 'dan

dava ve Amr inkâr etdikde Beir' in beyy inesi var iken

Amr île mebla- 1 mezbûnn bir mikdar üzerine sulh

olsa sulh- mezbûr sahih olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: AUahu a'lem.

Olmaz.

Ketebehû Ali ebfakîr

Ufye anh.

70



Molla Abdülvâcid



SB OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI m

MH. FTV, 1/39

72



BEn OSMANLIARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «i-

Varissiz olarak ölen bir ahstan beytülmala kalp sultan tarafndan bir kimseye hibe edilen ev, o

kimsenin ölümünden sonra varislerine kalmaz.

Bu durumdaki ev, sultan tarafndan baka bir ahsa hibe edilse bile o kimse bunu herhangi bir yere

vakfedemez, ev beytülmala kalr.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfik nes'elükeT-lidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd bir menzile mâlik iken bilâ-vâris fevt olup menzil beytülmale aid oldukda merhum ve mafirun-leh

Sultan Ahmed Han- Evvel menzili Hind’e hibe ve teslim edip ba'dehu Hind fevt olup veresesini terk eylese

hibe-i mezbur sahîha olup menzil-i mezkûr verese-i Hind'in mütk-i mevrûslar olmu olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allah a 'iem.

Olmaz.

Ketebehû Ali el-fakîr

Utiye anh.

Bu suretde padiah- slam medde'llahu zllehu alâ meiarik'l-enâm hazretleri ol menzili Hind’in verese-

sinden ahz veAmr’a hibe ve teslim edip Anr dahi menzili nefsine ba'dehû evlâdna ve evlâd- evlâdna vakf

eylese vakf- mezbur sahîh olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olmaz, menzil beytülmal için zabt olunur.

Ketebehû Ali el-fakîr

Ufiye anh.
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Deli olan bir kimsenin mülk sat geçerli deildir.

Bu durumda delinin velisi satlan mal geri alr.

Allahiinme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfîk

nes’elüke’î-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab re veçhiledir ki;

Cünûn- mutbk ile mecnun olan Zeyd mülk ba-

çe ve baz eyasn Amr'a bey' eylese bey'-i mezbûr

sahîh olur mu, beyân buyurulup müsâb olalar.

El-cevâh: Allahit a'lem.

Olmaz.

Ketebehû Alî el-fakîr

Uflye anl.

Suret-i mezbûrede Zeyd 'in babas Bekir velayeti

hasebiyle Zeyd’in Amr’a bey
1

eyledii baçe ve e-

yasn Amr’dan alp Zeyd için zabta kadir olur mu,

beyân buyurulup müsâb olalar.

El-cevâh: Allahu a'lem.

Olur.

Ketebehû Ali el-fakîr

Uflye anh.
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Bir kimsenin tasarrufunda olup on seneyi akn
zamandr kullanmad ve vergisini vermedii

klak yerini sahib-i arz (sipahi, zaim vb.)

bakasna devredebilir

Bu ekilde sahib-i arza devredilen klan, dier

bir toprak sahibince bakasna devri olmaz. Tapu

üzerine tapu olmaz.

Allahümme yâ veliyye'l- ismeti ve'Mevfik

nes' elüke'l -hidâyete ilâ sevâYt-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd tasarrufunda olan klak yerlerin on seneden

mütecâviz tatil edip sahib-i arza resm-i klan ver-

mese sahib-i arz Amr'a tapu ile tefvize kadir olur mu,

beyân buyurulup müsâb oluna.

El-cevâb: Allaha alem .

Olun

Ketebehu Ali eLfakr

Ufiye anh.

Bu suretde sahib-i arz Amr'a tefvizden sonra sa-

hib-i arz- âhar gelip âhara tefvize erhan kadir olur

mu, beyân buyurulup müsâb oluna,

El-cevâb: Allaha alem ,

Olmaz, tapu üzerine tapu olmaz.

Ketebehû Ali el-fakr

Ufiye atl.

MH. FTV, t/41

75



m- OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «î-

Vekili tapuya elverili olan kla tapuya

verdikten sonra sahib-i arz (dirlik sahibi sipahi,

zaim vb.) “vekilim verdiyse ben vermem”

diyemez.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfik

nes'elüke’i-hidâyete iiâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hane fiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd’in vekili olan Anr tapuya müstahk olan

kla tapuya verdikden sonra Zeyd vekilim verdiy-

se ben vermem demee er'an kadir olur mu, beyân

buyurulup müsâb olalar.

OSMANLI ARV
nIh.ftv

Z35K

El-cevâb: Aliahu a Hem.

Olmaz*

Ketebehü Ali el-fakîr

Ufiye anh.

MH, FTV, 1/42
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Bir klan kullanm hakkn devr alan kimse

klak vergisini verirken sahib-i arz (sipahi, zaim

vb.) azledilse, yeni sahib-i arz klaa müdahale

edemez, sadece klak vergisini alr.

Allahümme yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfîk

nes’elüke'l-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Sahib-i arz olan Zeyd mahlûl olan kla Amr’a

tefviz edip suret-i defter mûcebince resm-i klan
eda ederken Zeyd mazul olup sahib-i arz- âhar gel-

diinde ol klaa bir veçhile ta'arruza kâdir olur mu,

beyân buyurulup müsâb oluna.

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olmaz, suret-i defter mûcebince

resm-i klan alr.

Ketebehû Ali el-fakîr

Ufye anh.

•$1$ A
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Bir kimse ölmeden önce malnn üçte birinin

karlayabilecei bir miktar parasn bir hayra

vasiyet edip ölse ve vasisi tarafndan bu vasiyet

yerine getirilse o kimsenin varisleri “biz vasiyeti

tanmayz” diyerek vasiden bunun tazminini

isteyemezler.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti ve't-tevfîk

nes'elüke’l-hidâyete ilâ sevâ'i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd maraz- mevtinde bir cihet-i hayra u kadar

akçe vasiyet ve tenfîzine Amr’ vasi nasb etdikden

sonra Zeyd musrran fevt oldukda sülüs müsaid ol-

makla Amr ol kadar akçeyi tereke-i Zeyd’den ahz ve

ol cihete sarf eylese hâlâ Zeyd'in veresesi âhar diyar-

da olmakla geldiklerinde mebla- mezbûru ol cihete

sarfn tutmazz deyip Amr'a tazmine kâdir olurlar

m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a 'lem.

Olmazlar.

Ketebehû Ali el-fakîr

Ufye anh.
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Vakfedilen bir evde oturma hakk yalnzca

vakfiyede belirtilen kiilere aittir.

Allahümmc yâ veliyye’l-ismeti ve’t-tevfîk

nes'elüke'l-hidâyete ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme- Hanefîyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

liind vakfetdii menzilin süknâsm evvelâ nefsi-

ne ba’dehâ zevci Zeyd’e ba'dehû atîkâtna ba‘dehün-

ne Zeyd’in evlâdna ba'dehüm atîkâtnn eviâdlanna

art edip atîkâtnn evlâd- evlâdlarna art eylemese

hâlâ Hind’in atîkâtndan Zeyneb'in kznn kz Ha-

di ce mücerred "ben dahi Zeyneb 'in kznn kzym
dey

"

hilâf- art- vâkfe menzile müdahaleye kadire

olur mu, beyân buyurulup me’cûr olaîar.

El-cevâb: A!lahit Teâlâ a'lem.

Olmaz.

Ketebehu Ali el-fakîr

Ufye anh.

MH. FTV, 1/45
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Vakfedilen bîr evde oturma hakk yalnzca

vakfiyede belirtilen kiilere aittir

mMANLl ARV^
M HTTV.M

Sfi

Allahümme yâ veliyyeT-îsmeti ve’t-tevfik

nes’eliikeM-hidâyete ilâ sevâTt-tarîk

Bu mesele beyânnda e’ inime- i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind vakf etdii menzilin süknâsn evvelâ nefsi-

ne ba
L

dehâ zevci Zeyd’e ba'delu atîkâtna ba'dehün-

ne Zeyd'in evlâdna ba'dehüm atîkâtmn evlâdlanna

art edip atîkâtmn evlâd- evlâdlanna art eylemese

hâlâ Hind’in atkâtndan Zeyneh'in kznn kz Ha-

dice mücerred “ben dahi Zeynebin kznn kzym
deyu " hilâf- art- vâkfe menzile müdahaleye kadire

olur mu, beyân buyurulup me’cûr olaîar.

Et-cevâh: Allaha Teâlâ a ‘lem.

Olmaz,

Ketebehû Ali el-fakîr

Ufye anh.

MFL FTV, 1/45
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Ölen bir kadnn mirasndan, geride brakt
annesine üçte bir, kz kardeine yarm, amcasna

altda bir pay düer.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti ve’t-tevfik

nes’elüke'l-hidâyete ilâ sevâ’i't-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind f'evl olup anas Zeyneb'i ve li-ebeveyn kz

karnda Hadice'yi ve li-eb ammi Amr' ve li-ebe-

veyn ammesi Aye’yi terk eylese ksmet-i tereke ni-

cedir. beyân buy uru la.

El-cevâb: AIaht a ‘lem.

Sülüs Zeyneb’e, nsf Hadce’ye baki

Amr’a deer.

Ketebehû Alî ei-fakîr

Ufîye anl.

MH. FTV, 1/50
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Sürekli evine getirdii yabanc erkekleri karsyla

bir yerde oturtan kimseye “tazir” {iddetli

azarlama) cezas gerekir.

Allahümme yâ veliyye'l- ismeti ve’t-tevlTk

nes’elüke’l-hidâyete ilâ sevâ'i't-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd zevcesi Hind-i müslimeye ecnebi olan bir-

kaç kimesneleri daima menziline getirip Hind ile bir

yerde oturdur olsa Zeyd'e ne lâzm olur, beyân hu-

yunda.

El-cevdb: Ailahu a'lem.

Ta‘zîr-i edîd.

Ketebehû Ali el-fakîr

Ufye anh.
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DEBBAZADE MEHMED EFEND
(2 Kasm 1687 - 13 ubat 1688 / lk Meihat)

(2 Mart 1688 - 25 Haziran 1690 / kinci Meilati)

Bir kimse “falan ii yaparsam karm benden üç

talak bo olsun” dese ve o ii yapsa karsndan

üç talak ile boanm olur.

OSMANLI ARV
MH.FTV

J- i /3

Allahül-Müste'ân

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd '[falan Jî 'ili ilersem zevcem Hinci üç talâk

ho olsun
1

dedikde Zeyd ol fi'ili ilese Hind üç talâk

bo olur mu.

El-cevâh: A ilahu alem.

Olun

Ketebehû Mehmet! el-fakr

Ufiye anh.

MH, FTV, 1/19
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Mahkemesi görülüp karara balanm bir dava

tekrar görülemez.

ft r

Allahümme yâ Mâlike yevmi "d-dîn

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Bir def a er4

te fasl ve hüküm ve hüccet olunan bir

davann tekrar istimâ" caiz olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaha a
'

lem ,

Olmaz,

Ketebehû Mehmed el-fakîr

Ufiye anh.

OSMANLI ARV
MSH.FTV.
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MH. FTV, 1/48
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OSMANLI ARV a ;

;

Bir kimsenin cariyesi için baka bir kimse

“benim mülkümdür” diyerek sadece duyumlar

ile ahitlik eden iki ahit getirse bunlarn

ahitlikleri geçerli olmaz.

Allahümme ya veliyye’l-ismeti ve’t-tevfik

nes’elüke’l-hidâye ilâ sevâ'i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd. Amr’n yedinde olan câriye için mülkümdür

deyu dava ve Amr inkâr etdikde Zeyd’in müdde‘âs-

na ehâdete gelen Bekir ve Beir baz kimesnelerden

böyle iidiriz deyu semâia ehâdet eyleeler makbule

olur mu, beyân buyuru la.

El-cevâb: Ailahu a 'lem.

Olmaz.

Ketebehû Mehmed el-fakîr

Ufîye anh.
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OSMANLI ARV
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Borçlar terekesinden fazla olarak ölen

bir kimsenin alacakllarndan bir ksmnn
alacaklarnn tamam hakim emri ve dier

alacakllarn izni olmakszn vasi tarafndan

ödense; dier alacakllar bunlara hisselerinden

fazla yaplan ödemeyi vasiden isteyebilirler.

Allahümme yâ veliyye'l-ismeti nes’elüke'l-hidâyete

ilâ sevâ’i’t-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Düyûnu terekesinden ezyed olduu hâlde fevt

olan Zeyd’in dâyinleri Zeyd'in terekesini kabz ve

düyununu edâya vasi nasb olunan Amr’n muvacehe-

sinde deynlerine ikamet-i beyyine etdiklerindc Amr,

kad emrinsiz ve sair guremâ izinlersiz dayinlerden

Bekir ve Beir'e deynlerini tamamen verse dâyinler-

den Hal id ve Velid Artr’n Bekir ve Beir’e ksmet-i

guramâdan hisselerinden ziyade verdii akçeden

ksmet-i guramâdan hisselerini Amr’a tazmine kadir

olurlar m, beyân buyuru la.

El-cevâb; Allahu a 'lem.

Olurlar.

Ketebehû Mehmed et-fakîr

Ufiye anh.

T~
MH, FTV, 1/52
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ERZURUMLU HACI FEYZULLAH EFEND
(14 ubat 1688 - 2 Mart 1688 / lk Meihati)

(25 Mays 1695 - 27 Temmuz 1703 / kinci Meihati)

Bir kimse karsnn cariyesiyle karsnn izni

olmadan cinsel ilikide bulunup bir çocuk

dünyaya gelse bu çocuun nesebinin o

kimseden olduu söylenemez.

, OSMANLI ARV
MSÎH.FTV.

/ 4

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd zevcesi Hind'in cariyesi Zeyneb'i Hind'in

izninsiz vaty edip Zeyneb, Zeyd'den bir veîed getirse

ol veledin nesebi Zeyd'den sabit olur mu, beyân bu-

yurula.

EJ-cevâb: Allahu a 'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Feyzullah

Ufye anh.

«s*87
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Rüvet alan hâkimin rüvet veren lehine verdii

karar geçersizdir.

ABahü’l-Hâdî

aleyhi itimâd

Bu mesele beyânnda eMmme-i Haneflyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr le bir hususa müte‘allika davasnda

Bekir-î Kad 'ya mürâfVa oldukda Bekir ol hususu

hükm etmek için Zeyd 'den u kadar akçe rüvet alp

Zeyd’ e hükm eylee hükmü nafiz olur mu, beyân bu-

yuru la.

El-cevâh: Allaha alem

.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Feyzullah

Ufye anh.

-.OSMÂNLTÂRSIvr
-

MiiH.FTV.
/ sünr
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On sekiz sene geçerli bir sebebi olmakszn

açlmayan mülk arsa davas yeni bir emir

olmadan açlamaz.

Allahümme yâ veliyye’Msmeti ve’t-tevfîk

nes’düke’l-hidâyete ilâ sevâYt-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

ün sekiz sene bilâ-özr terk olunan mülk arsa dava-

s bilâ-enr mesmû*a olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahit a
4

tem.

Olmaz,

Kelebehû el-lûkîr Feyzullah

Ufiye anl.

n

[

OSMANLI ARV
MH.FTV

MH. FTV, 1/55
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Bir kirac oturduu vakf evin kirasna mahsup

edilmek üzere vakf için yapt bina masrafn

tahsil edemeden ölse, vakf mütevellisi kalan

paray varislerine ödeyip evi baka birisine

kiralayabilir.

A

OSMANLI ARV
M$H.FTV

/ *7 O

Allahümme yâ veliyyeM-ismeti ve’t-tevfîk

nes ' el üke'l -hidâyete ilâ sevâTt-tarîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind icâre-i mu'accele ve müeccele ile tasarru-

funda olan vakf menzilde mütevellisi Zeyd'in izni

ve kendi malyla masrufu ücrete mahsûb olmak üzere

vakf için ebniye ildâs etdikden sonra Hind masrufu-

nu istila etmeden bilâ-veled fevt olsa Zeyd. Hind'in

masrufundan istîfa etmedii mikdar mal- vakfdan

veresesine verip menzili âhara icar murad etdikde

verese almayp istifa edince menzili biz zabt ederiz

deyu Zeyd'i men'a kadir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb; Allahit a 7em.

Olmazlar

Ketebehû el-fakîr Feyzullah

Ufîye anh.
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SADREDDNZADE SADIK MEHMED EFEND
(22 Haziran 1694 - 20 Mart 1695 / lk Meihati)

(1 ubat 1707 - 25 Ocak 1708 / kinci Meihati)

4

f £ -

v süji

OSMANLI ARV
MSH.JFTV.

L 1 4 ?"

Bir hâkimin, herkesçe bilinenin

(mehur ve mütevatirin) aksine gösterilen

delilleri kabul edip verdii karar geçersizdir.

Ve mina'llâhi't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i HaneFyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd-i Kad mehûr ve mütevatirin hilâfna ika-

met olunan beyyineyi kabul ve mucibiyle hükmeyle-

se hükmü nafiz olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a ‘lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Mehmed Sddk
Ufiye anh.

1

'
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PAMAKÇIZADE SEYYD AL EFEND
(31 Temmuz 1703 / lk Meihati)

(26 Ocak 1704 - 1 ubat 1707 / kinci Meihati)

(16 Temmuz 1710 - 12 ubatl712 / Üçüncü Meihati)

Bir maln deerini {ecr-i misli) tarafsz bilirkiiler

belirleyebilir.

OSMANLI ARV
mH.FTV.

L^JÖL

Ve minhü’l-hidâyetü ve't-Eevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Ecr-i misi ne ile malum olur, beyân buyurula.

El-cevcb : Allaht a'lem.

Ilî-garaz ell-i vukufun ihbarlaryla.

1 larrerehû el-fakr es-Seyyid Ali

Uftye anh.

MH. FTV, 1/58
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EBEZADE ABDULLAH EFEND
(25 Ocak 1708 - 16 Temmuz 1710 / lk Meihat)

(13 ubat 1712 - 14 Mart 1713 / kinci Meihati)

Daha önce borcunu ikrar ettii halde “yalan yere

ikrar etmitim" diyen ahs, alacaklya yemin

verd irebil ir.

i t

_

sfr
‘

lA

Minhü’l-tevtTk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Hind'den zimmetinde falan cihetden u ka-

dar akçe hakkm olup hatta ikrar dahi etmidin deyu

dava etdikde Hind kâzibeten ikrar etmidim dese

Hind ikrarnda kâzibe olmadna Zeyd'e yemin ver-

dirmee kadire olur mu, beyân buyurula.

OSMANLI ARV
MS>H.FTV.

/—

El-cevâb: Allahu a'em.

Olur.

Ketebchû el-fakîr Abdullah

Ufye anh.

ss

MH. FTV, 1/59
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Zorla zapt edilen tapulu tarla, sahibi tarafndan

geri alnabilir.

OSMANLI ARV
MSH.FTV.

/
1
[T5T~

Ve m inhü’ l-hidâyetü ve’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr'n tapu ile tasarrufunda olan tarlalar-

n teallüben zabt eylee Anr ol tarlalar zabta kadir

olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Abdullah

Ufiye anh.
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MAM I EHRYAR MAHMUD EFEND
[20 Mays 1713 - 15 Aralk 1714)

•j/>S IftrtrV (0

1

ir

r
L-

OSMANLI ARV
MHjTVE

VA

Bîr kimse kiralad vakf dükkan, mütevellisinin

izniyle bakasna devretse ve o ahsn kulland

yirmi be sene boyunca sessiz kalsa ve sonra

“bu dükkann birksm falancanm vakf olup

benim kuilanmmdadr" diye dava açamaz.

Allahümme ya veliyyeM-ismeti ve’t-tevfîk

nes’elükel-hidâyete ilâ sevâVt-tarîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd icâre-i muaccele ve müeccele ile tasarru-

funda olan vakf dükkân AmrVm vakfdr deyu izn-i

mütevelli ile Bekir'e fera, Bekir dahi dükkân yirmi

be sene zabt edip Zeyd bu müddetde biiâ-özr sükût

dahi etmiken hâlâ Zeyd ol dükkânn u mikdar Be-

ir'in vakf olup hâlâ icâreteyn ile tasarrufumdadr

deyu Bekir'den dava eylee mesmü k

a olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâb: A 11ahu alem.

Olmaz,

Ketebehû Mahnud el-fakîr

Ufye anh.

MH, FHT
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MRZA MUSTAFA EFEND
[15 Aralk 1714 - 27 Haziran 1715)

Herkesçe vakf arazisi olarak bilinen bir yere hiç

kimse mülkiyet davas açamaz.

L
-i . t

J

.^

OSMANLI ARV
MH.FTV

/ I 42.

Ve i leyh i mâ enâh

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefîyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd'in vakf arazisinden olmak üzere kadim-

den zabt u tasarruf olunup öyle olduu mehur ve

mÜtevâtir olan arazi için kurhünde malikanesi olan

Amr malikânem arazis indendir deyu dava ve mehur

ve mütevâtirin hilâfna ikamet- i beyyine eylee tnes-

mû‘a ve makbule olur mu

El-cevâb: Allaht a 'lem.

Olmaz.

[mühür]

Mustafa

MH. FTV, 1/62
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EBU SHAK SMAL NAM EFEND
(3 Aralk 1716- 6 Mays 1718)

//

OSMANLI AR5V
MîLFTV,

i 62

Bir vakfa ait davann mahalli hakim tarafndan

görülmemesi için emir var iken emre aykr

olarak davay görüp karar veren hakimin karar

geçersizdir.

Allahu hüve'l-Hâdî

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd'in bir beldede vâki vakfna müte'allika da-

vay "belde- i mezbûre kads istimâ' etmeye " dey

ferman sâdr oldukdan sonra belde-i mezbûre kads

Amr hilâfna emir vârid olmadan vakf- mezbûra mü-

te'allika baz de'âvî istimâ' ve hükm eylee hükmü

nafiz olur mu, beyân buyurula,

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olmaz.

Ketebehû Ebû shak smail el-fakîr

Ufye anl.

MH. FTV, 1/63
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YENEHRL ABDULLAH EFEND
(7 Mays 1718 -30 Eylül 1730]

OSMANLI ARV
MîiH.FTV.nd £

Mukataal vakf arsa üzerine ortaklaa yaplan

binann ortaklarndan birisi payn satmak istese

mütevelliden izin almas gerekmez.

Bu ekilde yaplan bir satta satn alan kimse

piman olup "mütevelli izni yok” diyerek sat
iptal edemez.

Ve minhü’l-hidâyetü ve’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd birkaç kimesneler ile arsas mukataal vakf

ve binas mülk olan menzile ale'l-itirak mâlik iken

Zeyd ol binadan hisse-i malumesini Amr’a semen-i

maime bey‘ etdikde mütevelli izni lâzm mdr,

beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Deildir.

Ketebehû Abdullah el-fakîr

Ufiye anh.

Bu suretde Zeyd hisse-i merkûmeyi vech-i muhar-

rer üzere Amr’a bey' ve teslim etdikden sonra Anr

nadim olup mücerred
"
izn-i mütevelli bulunmad''

deyu bey 'i feshe kadir olur mu, beyân buyurula.

El-eevâh: Allahu a 'lem.

Olmaz.

Ketebehû Abdullah el-fakîr

Ufiye anh,

MH. FTV, 1/65
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OSMANLI ARV
M5H.FTV.

TT^b{>

Bîr kimse kiracs bulunduu vakf arsa üzerine

mütevellisinin izniyle yapt binasn arsa

mütevellisinin izni olmakszn hâkim kararyla

vakfedebilir

Alahü hüve'l-Hâdî

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd taht- icâresinde olan vakf arsa üzerine izn-i

mütevelli ve kendi malyla nefsi için bina etdii men-

zilin binasn arsa mütevellisi izninsiz [cihet-i] ulrâya

vakf eyl ese sahili olur mu, [beyân buyurula.]

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olur hükm-i hâkimle.

Ketebelû Abdullah el-fakîr

Ufîye anh.
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OSMANLI ARV
MH.FTV.

7 /
'

T

Bir kimse eyasn baka birisine "ben senden

önce ölürsem senin olsun, sen benden önce

ölürsen benim olsun” diyerek hibe edemez.

Allahü hüve'l-Hâdî

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd u kadar eyasn Anr 'a hibe eder oldukda

“ben senden evvelfevt olursam eya senin olsun eer-

sen benden evvel fevt olursan eya-i merküme yine

benim olsun ” deyu bu veçhile hibe ve teslim eylese

hi be- i mezbûre sahîha olur mu, beyân buyuru la.

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olmaz.

Ketebehu el-fakîr es-Seyyid Abdullah

Ufiye anh.

1 00 «£•
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DAMADZADE EEULHAYR AHMED EFEND
(24 ubat 1732 - 22 Ekim 1733)

(

OSMANLI ARV j
Mî(ti.FTV.

/ kg

MH. FTV, 1/68
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Bir kimse mukataa ile tasarruf ettii vakf arsas üzerinde, mütevelli izni olmadan yapt binalarn

kad hüccetleri ile bir bakasna o da bakalarna satsa mütevellinin son satn alan kimseden

binalarn asgarî deerini ödeyip almas veya bedelsiz olarak binalar kullanmasn önlemesi

durumunda bu kimse binalar zorla alamaz ve ykamaz.

Bu durumdaki vakf arsa ve üzerindeki binalara son alc “eski üslup üzere mülkiyet üzere tasarruf

ederim” diyerek mütevellinin müdahalesine engel olamaz.

Minhin -inayetü

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanetlyyeden cevab nicedir ki;

Sultan Bayezid Evkâffndan bir mikdar arsaya mukataa ile mutasarrf olan Zeyd mütevelli izninsiz arsa-i

merkümede malyla nefsi için ebniye ihdas etdikden sonra ebniyen merkûmeyi kad huzurunda semen-i malu-

ma Amr'a Amr dahi Bekir'e Bekir dahi Beir e bey
4

ve teslim etdiklerinde ukud- mezbûrenin her birine kad

hüccet verse hâlâ mütevelli Beire ebniyenin katiar vakfa muzr olmakla kâineten menzû'aten kymetlerin-

den ekallini verip ebniyey vakf için zabt yahud mütehallis olunca terabbus eyle dedikde Beir ebniye hüccet

ile bey* olunmala kal
4

ve ahz ederim demee kâdr olur mu, beyân buyurula.

El-cevâh: Aliahu a 7em.

Olmaz,

Ketebehu Ebûlhayr Ahmed el-fakîru ileyhi

Uflye anh.

Bu suretde Beir mütevelliye ebniye-i merküme otuz seneden mütecaviz hüccet tîe bey
1

ve irâ olunup

ancak cânib-i vakfa arsann mukâtaas verilmekle ben dahi arsann mukâtaasn verip üslub- sâbk üzere ebni-

ye ve arsaya mülkiyet üzere mutasarrf olurum deyu mütevelliyi men 4

a kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Altahu a 7em.

Olmaz,

Ketebehu Ebûlhayr Ahmed el-fakîru ileyhi

Ufye anh.

03
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FEYZULLAHZADE SEYYD MUSTAFA EFEND
[13 Nisan 1736 - 4 Mart 1745)

£/• t

''S r*

v Jr
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OSMANLI ARV
MSH-FTV.

K't Ta

Bir kimse bir miktar emlakini küçük oluna hibe

edip muamelesini tamamlasa bu hibe

geçerli otur.

Hüve'l-MuvafTku'l-hayr

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd u kadar emlâkini saîr olu Anr 'a hibe ve

ilâm ve ihâd eylee hibe- i mezbûre sahîha olur mu,

beyân buyurula,

E-cevâb: Allah/ a ‘lem.

Olur,

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mustafa

Uftye anh.

MH. FfV
? 1/69

1 04 l®$*



m- OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «8-

.

*

Jy^y ' '''

&
'.' *' ‘^jyy)J < -y* '

'^- ‘TTy._ ju* ^ '

Kir*'

S^' :
_

i/w
u

OSMANLI ARV
MS H.FTV.

r

Bir baba, ölen olunun hayatta iken kazand

malna dier varislerine ramen tek bana el

koyamaz.

Bu durumdaki mala tek bana el koyan baba

öldükten sonra, dier olu zorla dier varislerine

ramen tek bana el koyamaz.

Hüve'l-Muvaffiku’l-hayr

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd'in olu Anr müstakillen ticaret edip bir mik-

dar mal tahsil etdikden sonra Amr fevt olup Zeyd' i ve

sair veresesini terk etdikde Zeyd
“
baba salnda

olun mal olmaz ” deyip nal- mezbûru müstakillen

zabta kâdir olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a ‘tem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mustafa

Ufiye anh.

Bu suretde Zeyd ol mal teallüben müstakillen

kabz edip sair verese hisselerini almadan Zeyd dahi

fevt olup ol mal Zeyd'in olu Bekir teallüben müs-

takillen kabz eylese sair verese ol maldan hisselerini

Bekir'den almaa kâdir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a‘lem.

Olurlar.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mustafa

Ufiye anh.

MH. FTV, 1/70
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Öten çocuun paylalmam hayvanlarna tek bana zorla el koyan babann ölmesi durumunda

dier varislerine ramen dier kardei el koyamaz.

Bir kimsenin tek bana zorla el koyduu ölen kardeine ait hayvanlardan elde edilen yavrulara da

dier varisleri, hayvanlara ortak olduklar gibi, ortaktrlar.

HÜve ’
1-Muvaffku ’

1 -hayr

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden cevab nicedir ki;

Zeyd fevt olup babas Amr' ve sair veresesini terk etdikde Amr kable'l-ksme terekeden u kadar hayvan

teallüben müstakillen kabz edip sair verese hisselerini almadan Amr dahi fevt olup ol hayvanlar Amr’n olu

Bekir kabz eylese sair verese ol hayvanlardan hisselerini Bekir'den almaa kadir olurlar m. beyân huyumla.

El-cevâb: AHaln a ‘lem.

Olurlar.

Ketebehü el-fakîr es-Seyyid Mustafa

Ufiye anh.

Bu suretde ol hayvanlardan Bekir'in yedinde u kadar fürû‘ hâsla olsa sair verese ol hayvanlardan hissele-

rini aldklarnda fünTlarmdan hisselerini dahi almaa kadir olurlar m, beyân buyurla.

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olurlar.

Ketebehü el-fakîr es-Seyyid Mustafa

Ufiye anh.
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OSMANLI ARV
M H.FTV.

/

Bir kimsenin, kendisini ölünceye kadar görüp

gözetmesi artyla bir bakasna evini hibe

etmesi geçerli deildir.

Bu ekilde yaplan hibeden geri dönü
mümkündür.

MinhiiM-inâyetü

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd mülk menzilini "beni ölünce[ye dek] görüp

gozedrsen senin otsun ” deyu Amr'a hibe vc teslim

eylee hibe-i mezbûre sahîha olur mu, beyân buyu-

rula.

El-cevâb: Allahu a 'tem.

Olmaz,

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mustafa

Ufiye anh.

Bu suretde Zeyd menzil- i merkumu Amr'dan al-

mak istedikde Anr hibe- i mezbûreye binâen verme-

mee kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a 7em.

Olmaz,

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mustafa

Ufiye anh.

MH. FIV, 1/72

08



m- OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

PRZADE MEHMED SAHB EFEND
(6 Mart 1745 -5 Nisan 1746)

Bir kimse bir konuyla ilgili davada zimmetini ibra

ettii hasmn tekrar dava edemez

t

w

"OSMANLI ARVZ.
MH.FTV.

L/TSr

Hüvel-MuvaffkuM-hayr

Bu mesele beyânnda e’ inime- i H an efiyyeden ce-

vab ne veçhiledir kî;

Zeyd n Anr ile bir hususa müte'allika davasndan

Anrt ibra etdîkden sonra Zeyd husus- mezbûru

Anr 'dan davaya kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Âllahu a 7em.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Mehmed Pîrîzâde

Uflye anhümâ

MH* FTV, 1/73

09



m- OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «S-

HAYATZADE MEHMED EMN EFEND
(5 Nisan 1746 - 25 Ekim 1746)

Ölüm sebebiyle boalan ve askeri beratla bir

bakasna verilen görevin, maliye beratyla

üçüncü bir ahsa verilmesi doru deildir, askerî

berat geçerlidir.

OSMANLI ARV
MH.FTV.

/ \M

Ve minhir l-hidâyete ve't-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ee-

vab ne veçhiledir ki;

Bir cihet Zeyd’in fevtinden askeri berâtyla Amr’a

levcîh ülmdkdan sonra ol cihet Zeyd'in fevtinden

maliye berâtyîa Bekir’e dahi tevcih olunup Anrn
reTine taarruz olunmasa Bekir’in berâtyla amel

olunmay p Amr’n berâtyla amel olunur mu beyân

buyurula.

El-cevâb: AHahu a Hem

Olunun

Ketebehû el-fakîr Mehned Emin
Ufiye anl.

MH. FTV, /74

\ 10 ^



» OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «t1

AKMAHMUDZADE SEYYD MEHMED ZEYNELABDN EFEND
(25 Ekim 1746 - 20 Temmuz 1748)

ki kii arasndaki davada hâkim, taraflardan

birisini himaye edip karar vermek istemese,

azlolunur.

OSMANLI ARÎyf
MîH.FTV.

/

Allahümme ya veliyye’ l-ismeti ve't-tevfk

nes'eliike’l-hidâyete ilâ sevâTt-tarîk

Bu mesele beyânnda cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Anr ile bir hususa müte'allika davasnda

Bekir- i Kad'ya mürâfa‘a olup hak Zeyd'in yedinde

olduu sabit olmuken kad Anrd himaye edip '‘ben

bu hususu hüküm etmem

”

deyip hükmü te'hir eylese

kadya ne lâzm olur beyân buyurup müsâb elalar

El-cevâb: Allaht a 'lem.

Âsim olup azle müstahk olur,

Ketebehû es-Seyyid Mehmed Emin e-fakr

Ufiye anh.

MH* FTV, /75

» III ^



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

SEYYD MURTAZA EFEND
(2 Haziran 1750 - 12 Ocak 1755]

m

z7 ^

OSMANLI ARV
MH.E I V

L 1

Bir kimse “ben bu evi fatancadan satn almtm”
diyerek bir bakasnn elindeki evde mülkiyet

hakk iddia etse, evi elinde bulunduran ahs
ondan daha önce evi satn aldn delilleriyle

ortaya koyarsa, o kimse eve müdahale edemez.

Ve minhü’I-hidâyetü ve’t-levfik

Bu mesele beyânnda e’imme- Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr'm yedinde o San menzil için Bekir'in

mülkü olup "ben falan tarihde menzil-i mezkûru Be-

kir
1

den semen- i maluma itira ve def
4

- i semen eimi-

dim " deyu dava etdikde Amr "ben menzil- i mezbûru

tarih- i merkumdan mukaddem Bekir den semen- i ma-

luma itira ve kahz ve def-i semen etmidim" deyu

dava ve müdde tâsn vech-i er üzere isbat edicek

Zeyd'i defa kadir olur mu, beyân [buyuruda.]

El-cevâh: Aliahu a 'tem.

Olun

Ketebehû el-fakîr es-Seyyd Murtaza

Utlye anh.

MH. FTV, 1/76

\ 1 2 «î*



W OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «-

DÜRRZADE MUSTAFA EFENDÎ

(26 Temmuz 1756 - 18 ubat 1757 / lk Meihat)

(29 Nisan 1762 - 23 Nisan 1767/ kinci Meihati)

(27 ubat 1774 - 29 Eylül 1774/ Üçüncü Meihati)

Bir kimsenin ald borç ile satn ald koyuniara

alacakls ortak olamaz.

OSMANLI ARV
MSILFTV-

/TÎ3d

Minhü’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ee-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd n Amr'dan karz ald u kadar akçe ile nefsi

için u kadar koyun itira cidikde Amr, Zeyd'e mü-

cerred benden karz aldn akçe ile itira etmekle ol

koyun larda sana müârik olurum demee kadir olur

mu, beyân buyurula,

El-cevâh: AUahu Teâlâ a 7em.

Olmaz,

Ketebehû el-fakîr Dürrîzâde Mustafa

Ufiye anhümâ

t
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^ OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «

ÇELEBZADE SMAL ASIM EFEND
(30 Haziran 1759 - 15/16 ubat 1760)

Bir kimse, mahkemeye gelmemekte direnen

davalsn getirmek için mübair tutsa mübairin

ücreti davalya ait olur.

ilablfi/O tjf***J*S‘

OSMANLI ABVt
MH.FTV

/ m.

j

Minhü'l-hidâyetü

Bu mesele beyânnda e imme-i Hanefiyyeden ce-

vab nicedir ki;

Hind’in Zeyd-i mütemerrid ile davas olmala

Zeyd’i er'a ihzar çin Amr’ mübair alsa AmrVn üc-

reti Zeyd-i mütemerride lâzme olur mu.

El-cevâb: Allahu a ‘tem.

Olur.

fCetebehû el-fakîr smail Âsim

Ufîye anh +

î ’TÎ

MH. FTV, 1/78

I 14



-m- OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI mt

r

(

Bir defa görülüp karara balanm bir dava kad

tarafndan yeniden görülerek önceki kararn

aksine bir hüküm verilse bile bu geçersizdir.

Minhû’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden

cevâb budur ki;

Bir defa erie fasl ve lükm ve iiâm olunan da-

vay Zeyd-i Kad tekrar istimâ‘ ve hükm-i evvelin

hilâfna hükm edip iiâm verse hükmü nafiz ve iiâm

rmf teber olur mu, [beyân] buyurula.

El-cevâb: Allahu alem.

Olmaz.

Ketebehûi-fakîr

smail Asm
Uftye anh.

A
%

u

AE. SMST. III, 3577/28589

«s- 115 «t-



OSMANLIARV NDEEYHÜLSLAM FETVALARI €0

HACI VELYÜDDN EFEND
(17 ubat 1760 - 6 Eylül 1761 / lk Meihati)

(23 Nisan 1767 - 25 Ekim 1768 / kinci Meihati)

j s& __

VI*—<6h

f']
f (7/bviW
T

OSMANLI ARV
MH.FTV.

T )J
*I

slam ülkesinde ölen bir gayrimüslime, hayatta

iken harbî bir kimseye nikahlad ve Müslüman

olmayan bir ülkede yaayan kz varis olamaz.

MinhiTI-ismetü ve't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd-i zimmî'nin kz Hind- zimmiye nefsini

Amr- harbîye tezvîc etdikden sonra Hind dâr- harbe

ilhak edip ba'dehû dâr- slamda Zeyd fevt olsa Hind,

Zeyd’e vârise olur mu, beyân buyuru ta.

El-cevâb: Allaht a
4

lem.

Olmaz,

Ketebehö el-fakîr Veliyyüddin

Uflye anh.

MH- FTV, 1/79

1 1

6



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI •m?

V ,

Geri dönüü olmamak üzere boanan kadnn

iddet süresini ikrar etmeden iki seneden önce

douraca çocuun nesebi eski kocasna aittir.

Minhû’l-hidâye

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden

cevâb ne veçhiledir ki;

Zeyd zevce-i medhûlün-bihâs Hind'i bâyinen

tatlîk etdikden sonra Hind inkzâ-i iddete ikrâr etme-

den iki seneden ekalde bir veled dourdukda Zeyd ol

veled benden deildir deyu nefy-i neseb eylese ve-

led-i mezbûrun nesebi müntefî olur mu, beyân buyu-

rula.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'lem.

Olmaz.

Ketebehû’l-fakîr

Veliyyüddin

Ufiye anh.

I

AE. SMST. III, 357//28590



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI »

TREV AHMED EFEND
[6 Eylül 1761 - 29 Nisan 1762)

\,w 4,4
f ^

OSMANLI ARV
MS»H.FTV.

80

Bir vakfn mütevellisi tarafndan krk seneyi

akn bir zamandr tasarruf edilmesine ses

çkarlmayan al ve klaa bitiiindeki dier

vakfn mütevellileri tarafndan bu al ve klan
kendilerine ait olduu iddiasyla dava açlamaz.

Hüve'l-Hak

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd'in vakf mütevellileri bir al ile bir kla
Zeyd'in vakf müsteallâtndan olmak üzere kurbün-

de Anrn vakf mütevellileri muvacehelerinde krk

seneden mütecâviz zabt u tasarruf edip Amr'n vak-

f mütevellileri bu müddetde bilâ-özr sükût etmiler

iken hâlâ Amr'n vakf mütevellisi Bekir ol al ile

klak sinîn-i mezbûreden mukaddem "
benim mü-

tevellisi olduum vakfn müsteallûtndandr" deyu

dava eylese mesmû'a olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Ahned
Ufye anh.

MH. FTV, 1/80

1 18



*3>' OSMANLIARV NDE EYHÜLSLAM FETVALAR]

PRZADE OSMAN EFEND
(26 Ekim 1768 -2 Mart 1770)

Bir vakfn tevliyeti kime art klnm ise o

mütevelli olabilir, dier kimseler olamaz.

y
*

içiip*

ifi/S 1

b _ tSA'jU*
i

s/**

Minhü’l-meiyye

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab nicedir ki;

Tevliyeti bir camide imam olanlara meruta vak-

fn tevliyetini ol camide imam olmayan Zeyd hilâf-

art- vâkf zabt eylese hâlâ ol camide imam olan Anr

tevliyeti Zeyd'e zabt etdirmeyip art- vâkf üzere

kendi zabta kadir olur mu. beyân buyurula.

Ei-cevâb: Allahu a'lem.

Olur.

OSMANLI ARV
MSîH.FTV.

z_JL
Ketebehû el-fakîr Osman Pîrîzâde

Ufye anhümâ

t 19



m- OSMANLIARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

MRZAZADE SEYYD MEHMED SAD EFEND
(3 Mart 1770 - 20 Austos 1773)

Bir kimse karsnn tasarrufunda olan bir vakf

evi ondan izinsiz bakasna devretse bu devir

geçerli olmaz.

i

“m y * - '

fiA il
1

A

OSMANLI ARV
M$H.FTV.

L \

ez.

Hüve’l-Muvaffk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd zevcesi Hind'in icâreteyn ile tasarrufunda

olan vakf menzili fuzûlen Zeyneb’e fera eylese

Zeyneb ferâ- mezbûra binâen ol menzili zabta kadi-

re olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: AHahu a ‘lem.

Olmaz.

[mühür]

Seyyid Mehmed Said

j

MH. LTV , /8a

120 «



«SJ= OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI <§»

t*'

•&***%*
s

OSMANLI ARV
MSH.FTV

thtt

Bir kimse vasisi olduu küçük çocuun

malndan mahkemece belirlenen miktardan

fazlasn harcasa fazla olan ksm kendisi öder.

Minhü'l-ismetü ve’t-tevfk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd vasisi olduu saîrin malndan saîrin masâ-

rfna kadr-i maTûf'dan ziyade tâha ile zâid u kadar

akçe sarf eylee Zeyd’e ol ziyadeyi zaman lâzm olur

mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a’lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Mehmed Said

Ufye anh.

MH. FTV, 1/83

m- i2i



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

Bir kimse borcunu, alacaklsnn istei üzerine

onun borçlusuna ödese ve bunu delilleriyle ispat

etse alacakl ondan tekrar para isteyemez.

r
OSMANLI ARV

MH.FTV,

> M

Mnhü'l-ismetü ve*t-tevtTk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hane fîyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki:

Zeyd, Amr’dan "sana karz olmak üzere u kadar

akçe vermidim
"
deyu dava etdikde Anr gerçek sen

bana ol kadar akçe verdin lâkin
"
dâirtim Bekir 'e ver

deyu

"

emr etmenle ben dahi emrin üzere mebla-

mezbüru Bekir’e verdim deyu dava ve müdde’âsna

ikamet-i beyyine eylese Zeyd' i defa kadir olur mu,

beyân buyuru la.

El-cevâb: Allaha a ‘tem.

Olur.

KelebVl-fakîr es-Seyyîd Mehmed Said

Ufiye anh.

MH. FfV, 1/84
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4» OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

VAZPAAZADE BRAHM BEY EFEND
(29 Eylül 1774 - 28 Temmuz 1775 / lk Meihati)

(31 Mart 1785 - 22 Haziran 1785 / kinci Meihati)

OSMANLI ARV J
MS(H.FTV.

/ _LL

Bir kimse zor kullanmadan birisine “falan

kimseyi döv” diye emretse ve bundan dolay

dövülen kii sakat kalsa, kolu sakat kalan kimse

diyetini emredenden deil kendisini dövenden

isteyebilir.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanellyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Emr-i mücerredi ikrah olmayan Zeyd, Amr’a Be-

kir'i darb eyle deyu emr edip Amr dahi Bekir’i darb

ve bir kolunu cerh etmekle ba’de’l-ber’ Bekir'in ol

kolu bi'l-külliye amei-mânde olsa Bekir kolunun di-

yetini Amr’dan ta leb etmeyip Zeyd’e mücerred emr

etmekle sen ver deyu cebre kadir olur mu, beyân hu-

yumla.

El-cevâb: Allaht a'Iem.

Olmaz.

[mühür]

Abdühû brahim

MH. FTV, 1/91
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» OSMANLI ARVNDE EYHÜLSLAM FETVALARI ffls

Bir kimse borcunun bir miktarn verip özürsüz

olarak dierini vermemezlik edemez.

OSMANLI ARVT
M1H.FTV.M[115.

Minhü’l-meiyye

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd. Amr zimmetinde olan u kadar guru hak-

kn Amr'dan taleb etdikde Amr bir mikdarm verip

mâadasn bi-gayr vechin vermemee kadir olur mu,

beyân buyuru la.

El-cevâb: Allahu a'tem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr brahim
Ufye anh.

MH. FTV, 1/175

124 <3»



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI m

SALHZADE CAMGÖZ MEHMED EMN EFEND
(28 Temmuz 1775 - 1 Aralk 1776]

^L^^-LUiUt&jj

îi*v

OSMANLI ARV
MSH.FTV.

Bir kimse, kendilerine dönü artyla verdikleri

emir çerçevesinde baz kimselerin ortak olan

bir iine kendi malndan yapt harcamay

onlardan alr

Minhü'Mmetü ve’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd birkaç kimesnelerin bir maslahatlarna mez-

bûrlarn bi-arti'r-rücû" emirleriyle kendi malndan

kadr-i ma‘rufu kadar akçe sarf eylese Zeyd masru-

funu mezbûrlardan almaa kadir olur mu, beyân bu-

yurula*

Et-cevâb: Altahu a
l

lem.

Olur,

[mühür]

Dâim emân-j Hak'da ola Mehmed Emin

MH, FTV, 1/85

125 «p
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OSMANLI ARfvT
MH.FTV.

ML

Bir kadn tevliyet ve gelirini srasyla önce

kendisine, çocuklarna ve zürriyeti kesildikten

sonra da annesine vakfettikten sonra evini

kiraya verse, kirac mütevellinin izniyle vakfeden

kadnn annesine bu evi devredebilir.

Allahümme ya veliyyeM-ismeti ve't-tevfîk

nes'elüke’l-hidâye ilâ sevâVt-tarîk

Bu mesele beyânnda elmme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind mülk menzilini vakf- lâzm ile vakf ve tev-

liyet ve gailesi evvel en kendiye ba'dehâ evlâdna ve

ba'deM-inkrâz validesi Zeyneb'e ba'dehû gailesini

bir cihet- i mü'ebbedeye art etdikden sonra vakfy-

ye- i ma'mûlün-bihâsnda istersem kendim sakine

olam istersem âhara îcâr edem deyu kayd u tasrîh et-

mi olsa hâlâ Hind ol menzili icâre-i mu'accele ve

müeccele ile mütevellisi olmakla Zeyd'e icar etmi

olsa hâlâ Zeyd ineriz il -i mezbûru izn-i mütevelli ile

Hindin validesi Zeyneh'e ferâ ve tefviz etmi olsa

tefviz-i mezbûr muleber olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaha a'lem.

MT teber olur.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mehmed el-Emin

Ufiye anh.

MH. FTV, /86
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m- OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «fr

VASSAFZADE MEHMED ESAD EFEND
(1 Aralk 1776 - 20 Temmuz 1778)

r

OSMANLI ARV
MSH.FTV.

/ l&fc

Vakftan maa alan kimseler (mürtezika)

“tevliyet ilerini biz görürüz” diyerek

mütevellinin iini yapmasna

engel olamazlar.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd mütevellisi olduu vakfn tevliyet umuru-

nu görmek istedikde mürtezikadan baz kimesneler

umûr- tevliyeti biz görürüz deyu Zeyd’ i men ‘a kadir

olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a‘lem.

Olmazlar.

Ketebehû el-fakîr Mehmed Esad

Ufiye anl.

MH. FTV, 1/87
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OSMANLI ARV
MSH.FTV.

/ m.

Bir kimse, birisine rüvet verdiini iddia edip

ispatlayamadktan sonra "rüveti ona deil

de falancaya vermitim" diyerek tekrar rüvet

davas açamaz.

Minlü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Haneflyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd, Amr'dan "sana rüvet tarikiyle u kadar

akçe vermidim
"
deyu dava ve Amr inkâr edip Zeyd

müdde’âsm isbal edememekle dönüp
“mebla-

merkumu rüvet tarikiyle Amr a vermeyip Bekir 'e

vermidim
"
deyu Bekir’den dava eylese davas mes-

mû‘a olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olmaz.

ICetebehû el-fakîr Mehned Esad

Ufye anh.

*v

MH. FTV, 1/88
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ESADZADE MEHMED ERF EFEND
[20 Temmuz 1778 -12 Eylül 1782 / lk Meihat]

(19 Austos 1789 - 17 Ekim 1789 / kinci Meihati]

W

OSMANLI ARV
MSBhFTV.

ZJ_ £3

4

/

Ölen bir kimsenin on be pay üzerinden

paylatrlan mirasndan iki oluna beer pay,

ölen dier olunun iki oluna (erkek torunlarna)

ikier pay, bir kzna (kz torununa) bir pay verilin

Minhü'l-îsmetü ve’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-î Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd fevt olup oullan Amr ve Bekir ve Beiri

terk edip kableM-ksmefi Amr dahi fevt olup oulla-

r Halid ve Velid ile kz Hind'i terk etdikde tereke-i

Zeyd
1

in on be sehimden beer sehni Bekir ve Be-

ire ikier setimi Halid ve Velid'e bir selimi Hind'e

verse sahih olur mu, beyân huyumla.

El-cevâb: AHahu a 7em.

Olur.

Ketebehû el-fakr Mehmed erif

Ufye anh.

MH. FTV, i/89
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Vakf olan evde üf'a 1 olmaz.

/

L k

OSMANLI ARV
MH.FTV,

1

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki:

Vakf menzilde üfa câriye olur mu, beyân huyu-

mla,

El-cevâb: Alahu a
'

lem .

Olmaz,

[mühür]

Ya Rab me-râ be-câh- Mehmet! bin erif

JL

I üfa: I- Maln alnd fiyata satlmas, 2 - Ortak veya komu olann

onu satn almada önceliinin olmasdr.

MH, FTV, 1/90
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DÜRRZADE SEYYD MEHMED ARF EFEND
(23 Austos 1785 - 10 ubat 1786 / lk Meihati)

(12 Temmuz 1792 - 30 Austos 1798 / kinci Meihati)

Yklm olan eski kilise aslna uygun ekilde

tamir edilebilir.

OSMANLI ARStvT
MSH.FTV

L fl-

Mnhü’l-meiyye

B mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bir beldede olan kenîse-i kadime harâb oldukda

keferesi keniseyi vaz‘- kadimî üzere bilâ-tevs!‘ ve lâ-

terfî ‘ nesne ziyade etmemek üzere tamir etmek er 1

an

caiz olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu Teâiâ a'lem.

Olur.

Ketebehu el-fakr

es-Seyyid Mehmed Arif Dürrîzâde

Ufîye anh.

MH. FTV, 1/92
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OSMANLI ARV

MSH.FTV.
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Bir kimsenin boad kadnn yannda bulunan

küçük çocuu, yalnz bana yeme, içme ve

giyinmeye güç yetirebilecek yaa geldii

takdirde babasna verilir aksi takdirde

annesinde braklr.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind zevc-i muta! tki Zeyd'den olan veled-i saî-

ri bi-hakk’1-hzâne imsak üzere iken Zeyd veled-i

mezbûr yedi yan tekmil edip istina hâsl olmudu

deyu Hind’den taleb edip Hind veled- mezbûr ancak

alt yandadr deyip ihtilâf eyleseler kad saîre na-

zar eder eer yalnz eki ve ürb ve libâs giymee ka-

dir olup istina hâsl olduysa Zeyd’e def eder olma-

dysa Hind’in yannda ibkâ etmek hükmü er‘î olur

mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr

es-Seyyid Mehned Arif Dürrîzâde

Ufye anh.

MH. FTV, 1/93
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Müslümanlarn sultanna isyan eden kimse,

sultann emriyle öldürülür

W.

fk**rj- (f'M

JM tfi

OSMANLI ARV
H.FTV.

1 J 3^ i

Minhü’t-tevfik

Bu meseie beyânnda e’imme-i Haneflyyeden ce-

vab nicedir ki;

Zeyd bâî olup sultanül-müsimîn hulfidet hilâ-

fetuhû ilâ yevmi’d-dîn hazretlerine itaatden hurûc ve

e'âir-i fslamiyyeye mugayir nice harekâtt enî'a-

ya cesaret ve memâlik-i Osman iyyeden baz bilâda

hitaf- nza-y hümâyûn tetâvühi eyâdî edip bu veç-

hile zulm ü fesad âdet-i müstemirresi olmakla sâ'î

bi’l-fesad olduu zâhir olsa emr-i veliyyüM-emr ile

Zeyd' in katli meru' olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: AUahu a*lem:

Olur.

Ketebehû el-fakîr

es-Seyyid Mehmed Arif Dürrîzâde

Ufiye anh.

MH. FTV, 1/94
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Bir kimsenin arsasndan önceden beri geçi

hakk olan kimselerin geçiine engel olunamaz.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd'in arsasndan Amr’n hakk- mürûru olup

mürur edegelmiken Zeyd ba‘de'l-yevm raz olmam

doyu Amr’ men ‘a kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaha a'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakr

es-Seyyid Mehmed Arif Dirrlzâde

Ufye anh*

MH. FTV, 1/95
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t

i '

eriata uygun olan padiah emirlerine boyun

emeyen kimseye iddetli tazîr cezas gerekir.

Minhû't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme- Hanefiyyeden

cevâb budur ki;

Mazmunu mutâbk- er L

-i kavm olan hatt-

hümâyûna itâat etmeyen Zeyd'e ta"zîr-i edîd lâzm

olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaha a ‘tem.

Olun

Ketebehû el-fakîr

es-Seyyid Mehmed Arif Dürrizâde

Ufiye anh.

AE. SSLM. III, 10038
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Bir beldede harap olan kilise aslna uygun olarak

tamir edilebilir

Minhû’l-meiyye

Bu meseie beyânnda e'imme-i Hanefyyeden

cevâb ne veçhiledir ki;

Bir beldede olan kenîse-i kadime harâb oldukda

keferesi kenîseyi vaz*- kadîmi üzere bilâ-tevsî" ve

lâ-terlT nesne ziyâde etmemek üzere ta
h

mîr eylemek

erhan câiz olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Alahu a ‘lem.

Olur.

Ketebehû el-fakr

es-Seyyid Mehmed Arif Diirrlzâde

Ufye anh +

OSMANLIARV
c- W/C?X
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OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

MÜFTZADE AHMED EFEND
(10 ubat 1786 - 24 Ekim 1787)

r
Bir mütevelli, benzerlerinden (ecr-i mislinden)

eksik fiyata kiralanan bir vakf dükkânn

kiracsndan alp, deerine baka birisine

kiraya verebilir.

' ‘"t
-llyJi'jj

OSMANLI ARV
MH.FTV

/

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd mütevellisi olduu vakf dükkân ecr-i mis-

linden noksan- fahile Amr'a icâr ve teslim etdikden

sonra Zeyd'in yerine Bekir mütevelli olsa Bekir ol

dükkân Amr'dan alp ecr-i misliyle âhara icâra kâdir

olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a ’lem.

Olur.

[mühür]

Bismillah hatem-i Ahmed

*

MH. FTV, 1/96
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Ahalinin mallarn yamalayp bozgunculuk

yaptktan sonra tövbe edip ululemre boyun een
yöneticiler affolunabilir.

j

—

>> L
t I • • •

lJ/l
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Minhû’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden

cevâb budur ki;

skenderiyeli Mahmud Paa ve biraderleri Ahmed

Paa ve Ali Paa mukaddemâ ibadullahn mâllarn

nehb ü gârete cesâret edip bu veçhile sâ'î bi'l-fesâd

olduklarna binâen emr-i veliyyü’l-emr ile katileri

merû* olmu iken hâlâ kendiler bi-nefsihim pâdiâh-

âlem-penâh hazretlerine itâat ve inkyâd ve eyledikle-

ri ePâl-i enî'adan teberrî birle tâib ve müstafir ol-

duklar er'an sâbit olsa mezbûrlarn afV olunmalar

meru' olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Aliahu a'lem.

Olur.

[mühür]

Bismillah

hateme Ahmed
'

.

/ *• 1

AE. SABH. I, 163/10902
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SEYYD MEHMED KAML EFEND
(4 Mart 1788 - 19 Austos 1789)

Hasta olduu halde kendi iini görmee gücü

yeten kimsenin hastal ölüm hastal

(marazn mevt) saylmaz.

r~Jl ‘

OSMANLI ARV
MSH.FTV.

‘
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Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Haneflyyeden ee-

vab budur ki;

Hnd hastalanp lâkin gâlib-i hâli helak olmayp

mesâlihini görmee kadire olup bu hâl üzere bir müd-

det hasta oldukdan sonra fevt olsa Hind'in ol hâl üze-

re müddet-i mezbûrede olan hastal maraz- mevtin-

den ma'dûd oîur mu, beyân buyurula,

El-eevâb: Allahu a
‘

lem .

Olmaz.

[mühür]

Es-Seyyid Mehmed Kamil

MH, FTV, 1/97
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HAMDÎZADE MUSTAFA EFEND
(17 Ekim 1789 - 13 Mart 1791)

/

OSMANLI ARV
MiH.FTV.

\W
:

Ölmeden önce bir kadnn kocasna yapt sat
geçerlidir, varisleri bu sat yok sayamaz.

MinhÜ’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanetlyyeden ce-

vab budur ki;

Hind shhatinde kadar eyasn zevci Zeyd'e

semen-i maluma bey' ve teslim etdikden sonra Hind

fevt olsa sair veresesi bey' i tutmamaa kadir olurlar

m, beyân buyurula.

Et-cevâb: Allahu a‘len.

Olmazlar.

[mühür]

1 lasbiya’llahu vahdehû ve yekfî abdehû

Mustafa

MH. FTV, l/9»
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RESZADE MUSTAFAAR EFEND
(30 Austos 1798 - 11 Temmuz 1800)

*
OSMANLI ARV

MSH-FTV.

/ 133

Küçük bir çocuun ban zorla atp ürününü

tüketen kimse, çocuk bulua erip ban geri

aldktan sonra tükettii o ürünün bedelini öder.

Mnhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyedcn ce-

vab budur ki;

Hind, Zeyd-i saîrin mülk ban bir müddet te-

allüben zabt ve mahsulünü alz ve istihlâk eylese

sar bâli olup ban aldkda mahsul-i müstehleki

Hind’e tazmine kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allah» a 'lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Mustafa Âir
Ufye anh.

T-

MH. FTV, 1/99
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Bir slam ülkesinde yldrm dümesi sonucu

yanan kilise aslna uygun ekilde tamir edilebilir.

A. —

'

!

OSMANLI AHStVÎ
MSEH.FTV.

/
I

rtûo

Minhu’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e 'inime- i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bilâd- slamiyeden Magnisa’da vâk‘a nasârâ tai-

fesinin kenîse-i kadîmeleri âfet-i semâviyye ile muh-

terika oldukda taife- i mezbûre kenîse-i merkûmeyi

vaz'- kadimi üzere tamir etmekdet men" olunurlar

m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahit Teâlâ a‘lem

.

Olunmazlar.

Ketebehû el-fakîr Mustafa Ar
lifye anl.

*

MH. FTV, /oo
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Bir slam ülkesinde harap olan eski kilise aslna

uygun ekilde tamir edilebilir.

— p> 4&S

w

e
(T JM>

OSMANLI ARvf
MSH.FTV

l \lol

Minhü’t-tevfk

B mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ce-

vab budur ki;

Bilâd- slamiyeden bir beldede vâk'a nasârâ tai-

fesinin kenîse-i kadîmeieri harâb oldukda taife-i mez-

bûre kenîse-i merkûmeyi nesne ziyade etmeksizin

vaz'- kadimî üzere tamir etmekden men' olunurlar

m beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht Teâlâ alem.

Olunmazlar.

Kctebehû el-fakîr Mustafa Âir
Ufye anl.

MH. FTV, /o
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1

'A

_ i

OSMANLI ARV
MSIH.FTV.

/ _

!

102.

Bir kimse, haksz yere idareciler tarafndan

parasnn alnmasna sebep olan kiiden bu

paray alabilir.

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

2eyd, Amr’ zulüm ile ma‘rûf olan ehl-i örfe

bi-gayr hakkn gamz edip zulnen u kadar akçesini

aldrmaa sebcb olsa Anr mebla- mezbûru Zeyd’e

tazmine kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht Teâlâ a'lem.

Olur.

Ketebeiû el-fakîr Mustafa Âir
Ufiye anl.

MH.FTV, 1/102
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SÂMÂNZADE ÖMER HULUS EFEND
(11 Temmuz 1800 - 21 Mays 1803 / lk Meihati)

(13 Temmuz 1807 - 14 Temmuz 1807 /kinci Meihati)

(22 Eylül 1810 - 11 Haziran 1812 / Üçüncü Meihati)

Kanunda belirlenen emlak vergisini ödeyen

kimseden vergi memuru ilâve bir para isteyemez.
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OSMANLI ARV

L_

MSH.FTV.

7l7dT

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda eimme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur k;

Bir karye ahalisi üzerlerine tahsîn-î emlak için

tekâlif nâzile oldukda içlerinden Zeyd ol tekâlîfden

karye- i mezbûrede olan emlâkna isabet eden mikdar

ol tekâlifeerfine memur Amr’a verirken Anr kanaat

etmeyip u kadar ziyade ver deyu Zeyd> cebre kadir

olur mu, beyân buyuru la-

E1-cevâb : Allahit Teâlâ a 7em.

Olmaz,

Ketebehû el-fakîr Ömer Hulusi

UFye anh.

.i

MH. FTV, 1/103
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OSMANLI ARVT
MH.FTV.

Bir kimse ölmeden önce bir miktar eyasn
büyük kzna hibe etse varisleri bu hibeyi

görmezden gelemezler

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda eumme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd shhatinde u kadar eyasn kz Hînd-i ke-

bîreye hibe ve teslim etdikden sonra Zeyd fevt olsa

sair veresesi hibeyi tutmamaa kadir olurlar m,

beyân buyurula.

El-cevâb : Allahu a 'îem .

Olmazlar,

Ketebehû ebfakîr Ömer Hulusi

Ufiye anl.

*

\

b

MH. FTV, 1/104
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OSMANLI ARV
MH.FTV
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Bir kimse "ge/ yanmda çal, seni gözeteyim”

diyerek yannda çaltrp ücretini vermedii

kimseye benzerlerine verilen ücreti (ecr-i misi)

vermek zorundadr.

Minhü't-tevfk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab bdur ki;

Zeyd bir hidmet alp zabtna gider oîdukda Amr’a

"gel kitabetim hidmetinde ol, sana riâyet edeyim ”

deyip Amr dahi Zeyd’in bir müddet kitabeti hidmeti-

ni edip Zeyd, Amr’a nesne vermese Amr hdmetinin

ecr*i mislini Zeyd’den almaa kadir olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olur.

[mühür]

Yâ Rab der-tâ‘at-i tû bâed

Ömer Hulusi

MH. FTV, 1/105
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OSMANLI ARV
MSH.FTV.

/ 106

Bir kimse kiralad vakf evi mütevellisinin izni

olmadan sadece hâkim senedi ile bakasna
kiraya veremez.

Mnhü’t-tevfîk

Bu meseie beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce~

vab budur ki;

Zeyd icâreteyn ile tasarrufunda olan vakf menzili

kad hüccetiyle Anr’a fera edip lâkin izn-i mütevelli

bulunmasa Amr mücerred "yedimde kad hücceti

vardr" deyu ol menzile müdahaleye kadir olur mu,

beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a ‘lem.

Olmaz.

Ketebehû el- fakir Ömer Hulusi

Ufiye anh.

MH. FTV. 1/106
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Beyân edildii milletten seviye itibaryla daha

aada olduu sat sonrasnda anlalan

cariye, alc tarafndan satcya iade edilebilir.

Minhü't-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd, Amr’a câriyem Hind Gürcü cinsindendir

demekle Amr Hind’i ol cinsden olmak üzere itirâ

ve kabz etdikden sonra Hind'in ol cinsden alçak olan

âhar cinsden olduu sabit olsa Amr Hind’i Zeyd'e

redde kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Ömer Hulusi

Ufye anh.

MH. FTV, 1/107
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Mülk arsas üzerine komusuna zarar

vermeyecek ekilde bina yapmak isteyen

kimseye engel olunmaz.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd mülk arsasnda menzil bina etmek istediin-

de kurbünde menzili olan Amr’a zarar yoiken Amr

raz olmam deyu Zeyd'i bi-gayr vechin men‘a kâdir

olur mu, beyân buyurula.

"OSMANLI ARVE
MH.FTV. __

I tJL

El-cevâb: Allahu a ’lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Ömer Hulusi

Ufiye anh.

MH. FTV, 1/108
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Bir slam ülkesinde harap olan kilise aslna

uygun ekilde tamir edilebilir.

OSMANLI ARV"
MSH.FTV.

LJ7EH

MinhiTt-tevfik

Bu mesele beyânnda elmme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bilâd- slamiyeden bir beldede vâkfa kenîse-i

kadîme harâb oldukda ol belde zimmileri kenîse-i

merkûmeyi nesne ziyade etmeksizin vaz'- kadimi

üzere tamir etmekden men' olunurlar m, beyân bu-

yurul a.

El-cevâb: Alîahu Teâlâ a 7em.

Olunmazlar.

Ketebehû el-fakîr Ömer Hulusi

Ufye anin

MH. FTV, 1/109
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Yapt yüksek bina ile komusunun evini

karanlklar içinde brakan kimse verdii zarar

karlamak durumundadr.

OSMANLI ARV
MSH.FTV

/ I //0

Minhii't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd menzilinde câri Amr’ menzilinin pencere-

sine kar mürtefi bina ihdas etmekle Amr'm menzili

ziyade karanlk olup zarar- beyyini olsa Amr zararn

Zeyd 'e def etdirmee kadir olur mu. beyân buyuru la.

El-cevâb: Âllahu a'iem.

Olur.

Ketebelû el-fakîr Ömer Hulusi

Ufiye anh.

MH. FTV, /o
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OSMANLI ARV
MH.FTV

/ W

Alacan borçlusundan alamayan kimse,

alacan biri dierinin zimmetine kefil olan iki

kefilden istedii birisinden alabilir

MinhüVtevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hane fiyyeden ce-

vab budur ki:

Hind'in birkaç kimesneler zimmetlerinde karzdan

olan u kadar akçe hakkna Zeyd ve Amr ma L

an kefil

olduklarnda her biri âharm zimmetine lâzm gelen

meblaa dahi kefil olsa Hind meblâ- mezbûru Zeyd

ve Amr 'dan kangisinden dilerse almaa kadir olur

mu, beyân buyuru la.

El-cevâb: Aliahu a 'lem.

Olun

[mühür]

Yâ Rabbi der-tâ‘at-i tû bâed

Ömer Hulusi

MH, FTV, l/ii
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A

OSMANLI ARV
MH.FTV,

uz.

Vakfeden kimsenin çocuklarndan en ergin ve

yaça en büyüüne art klnm mütevellilie,

bu artlar tamayan dier çocuklar ortak

olamazlar.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Tevliyeti vâkfn evlâdnn ered ve sinnen ekbe-

rîne meruta vakfn tevliyetine vâkfn evlâdndan

ered ve sinnen ekber olan Zeyd art- vâkfn üzere

mutasarrf iken vâkfn evlâdndan ered ve sinnen

ekber olmayan Anr tevliyet-i merkûmede Zeyd’e

müârekete kâdir olur mu, beyân buyuru la.

El-cevâb: AHahu a ‘lem.

Olmaz.

[mühür]

Yâ Rabbi der-tâ‘at-i tû bâed
Ömer Hulusi

MH. FTV, 1/112
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Bir kimse bakasna ait arsay zorla alp ekip

biçse, arsa sahibinin kendi yapaca ziraatinden

dolay urad zarar karlamak zorundadr.

Minhü’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind, Zeyd'in arsasn bir müddet teallüben zabt

ve ziraat eylese Zeyd arsasn aldkda Hind’in ziraa-

tiyle terettüb eden noksan arz Hind’e tazmine kadir

olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a 'tem.

Olur.

[mühür]

Yâ Rabbi der-tâ‘at-i tû bâed
Ömer Hulusi

4
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OSMANLI ARV
,
MSH.FTV.
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OSMANLI ARV
MSIH.FTV.

/ HE

Belli bir süre, belirli bir ücret karlnda bir

kimseye hizmet eden ahs belirlenen ücretin

dnda bir ey isteyemez.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanetiyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd, Amr' kendüye hizmet etmek için müddet-i

malume tamamna dek u kadar akçeye icâre-i sahî-

ha ile istîcâr edip Amr dahi müddet tamamna dek

Zeyd’e hizmet ctdikden sonra Zeyd ecr-i müsemmây

Amr'a verirken Amr kanaat etmeyip ecr-i müsem-

madan ziyade Zeyd'den nesne almaa kadir olur mu,

beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a ‘lem.

Olmaz.

[mühür]

Yâ Rabbi der-tâ‘at-i tû bâed
Ömer Hulusi

MH. FTV, 1/114
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OSMANLI ARlvT"
M»H.FTV.
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Bir kimse tapu iie tasarrufunda bulunan tarlay,

geçersiz bir ilemle (kendisini ölünceye kadar

gözetmek artyla) baka birisine devretse,

sahib-i arzn (sipahi, zaim vb.)) izniyle geri

alabilir.

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ce-

vab bdur ki;

Hind tapu ile tasarrufunda olan tarlay Zeyd’e

fera eder oldukda Zeyd Hind'i ölünceye görüp gö-

zetmek artyla fera (teferru) ve teslim (tesellüm)

eylese ferâ- mezbûr mu'leber olmama la Hind ol

tarlay re'y-i sahib-i arzla Zeyd'den alp ke'l-evvei

zabta kadire olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a ‘tem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Ömer Hulusi

Ufye anh.

1

MH. FTV, 1/115
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Bir defa görülmü ve karara balanm bir davay

ayn hâkim tekrar görüp önceki hükmün aksine

bir karar verse bu karar geçersizdir.

Minhü’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce~

vab budur ki;

Bir defa er‘)e fasl ve hükm ve hüccet olunan da-

vay Zeyd-i Kad tekrar istimâ
1

ve hükm-i evvelin

hilâfna hükm edip hüccet verse hükmü nafiz ve hüc-

ceti mu 1

tebere olur mu, beyân buyuru la.

El-cevâb: Allaht a'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Ömer Hulusi

U fiye anh.

, ,/ |

OSMANLI ARV
îH.FTV.
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slam ülkesinde bulunan eski harap kiliseler

aslna uygun ekilde tamir edilebilir.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyycden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bilâd- slamiyeden bir beldede vâk‘a nasârâ tai-

fesinin kenîse-i kadimeleri harâb oldukda taife-i mez-

bûre kenîse-i merkûmeyi nesne ziyade etmeksizin

vaz‘- kadimi üzere tamir etmekden men olunurlar

m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'lem.

Olunmazlar.

Ketebehû el-fakîr Ömer Hulusi

Ufye anh.

OSMANLI ARV
MH.FTV.

I ün

MH. FTV, 1/119
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Bir kimse mülk bann satnda aldatldn
ispat ederse ald paray iade edip

mülkünü geri alabilir.

. OSMANLI ARV
MH.FTV,

7 /z;

Minhü't-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd mülk ban Amr'a semen-i maluma bey' ve

teslim ve kabz- semen etdikden sonra Zeyd bey'-i

mezbûr tarîr ve gabn- fahi ile olmudu deyu dava

ve tarîr ve gabn- fahii isbat edicek semeni Amr'a

red edip ba Amr'dan almaa kadir olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâb: AHahu a ‘lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Ömer Hulusi

Ufye anh.

Ji i
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Bîr kimse davalsnn zimmetini ibra ettii davay,

piman olup tekrar açamaz.

Minhü't-ievfik

Bu mesele beyânnda e’immc-i Hanefyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd, Amr ile bir hususa müte "al lika davasndan

Amr 1

! ibra etdikden sonra Zeyd nadim olup husus-

i

mezbüru Amr 'dan davaya kâdir olur mu, beyân hu-

yumla*

Eî-cevâb: Aliahu a \lem *

Olmaz,

Ketehehû el-fakîr Ömer Hulusi

Ufye anh.

OSMANLI ARV
MH.FTV.

~7 T/J22J
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SALHZADE AHMED ESAD EFEND
(21 Mays 1803 - 14 Ekim 1806 / lk Meihati)

(15 Austos 1808 - 22 Ekim 1808 / kinci Meihati)

OSMANLI ARV
?h.ftv._ rm

Kanunda belirlenen öür akçesini sipahisine

veren kasaba halkndan, aksine bir emir

olmadkça fazlas istenemez.

MnhîTt-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vah ne veçhiledir kî;

Bir kasaba topranda olan tarlalarn örü muka-

bil es inde hîn-i fetihde dönüm bana u kadar akçe

tayin olunup Defter- i Hakan 'de veeh-i muharrer

üzere mukayyed olmakla ol tarlalarn mutasarrflar

ber-mûceb-i emr u defter kadimden veri lege ten ol ka-

dar akçeyi ol kasaba sipahisi Zeyd'e verirlerken Zeyd

raz olmayp hilâfna emir vârid olmadan ör-i mah-

sul almaa kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâh: Altahu Teâlâ a 7em.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr

Mehmed Salih Efcndizâde Ahmcd Esad

Ufiye anhümâ

MIL FTV, 1/123
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ERFZADE MEHMED ATAULLAH EFEND
(14 Ekim 1806 - 13 Temmuz 1807 / lk Meihati)

(14 Temmuz 1807 - 21 Temmuz 1808 / kinci Meihati)

OSMANk ARV
MSÎH.FTV

/ 171,

Bir kimse, i sahibinin emri olmakszn bir i için

kendi malndan yapt harcama bedelini alamaz.

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr'n bir maslahatna Amr’n emrinsiz

kendi malndan u kadar akçe sarf eylese Zeyd mü-

cerred “maslahatna sarf eyledim

”

deyu masrûfu

namna Amr'dan nesne almaa kâdir olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâh: Allahu a'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mehmed Ataullah

Ufye anh.

.
• *V * * • . v*
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OSMANLI ARV
MSIH.FTV.

JR

“art olsun" demek ‘‘karm bo olsun"

anlamnda kullanlan bir beldede bir kimse

"falan fiili ilersem art olsun" dedikten sonra

o ii yapsa ve kars geri dönüü mümkün

olacak ekilde (talak- ric‘î ile) bo olsa, o kimse

bekleme süresi içinde nikâh yenilemeden

karsyla tekrar evliliine dönebilir.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

art olsun demek avratm bo olsun demek mana-

sna müteârif olan belde ahalisinden Zeyd falan fiili

ilersem art olsun dedikden sonra ol fiili ilemek-

le zevce-i medhûlün-bihâs Hind Zeyd'den talâk-

ric'iyle bo olsa hâlâ Zeyd Hind’e iddeti içinde mü-

racaat edip tecdîd-i nikâh etmeden Hind ile izdivâc

muamelesine kâdir olur mu, [beyân buyurula.]

El-cevâb: Olur.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mehmed Ataullah

Ufye anh.

t
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Bir kimse borcunu ödemeden ölen alacaklsnn

olundan, alacann bir miktar ödense bile geri

kalann vadesinden önce alabilir.

i

^
4^ 'yjte'i/y/jflJiJStf

~tf
S,jfft

Minhü’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

i;.

1

Zeyd, Anr zimmetinde karzdan olan u kadar

guru hakkn almadan Amr fevt olup Amr'n tere-

ke-i vâfyyesini kabz eden hasren vârisi olu Bekir

mebla- mezbûrun u mikdarn Zeyd’e eda etdik-

den sonra Zeyd mâaday ecel-i malum ile tecil eylese

Zeyd ol mâaday kable hulûli'l-ecel Bekir’den alma-

a kadir olur mu, beyân buyurula.

E
OSMANLI ARV

msh.ftv.

7~T7Jgr

El-cevâb: Allaha a ’lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mehmed Ataullah

Ufîye anh.
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Sultann eriata uygun olan emrine boyun

emeyen kii iddetle azarlanr (tazir-i edîd)

)

.4, ^
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Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i i lanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Mazmûnu muvâfk- er‘-i erif olan emr-i sultanî-

ye itaat etmeyen Zeyd‘e ta‘zîr-i edîd lâzm olur mu,

beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a'lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mehmed Ataullah

Uftye anh.

"OSMANLI ARjTvT

msh.ftv.
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OSMANLI ARV
MH.FTV.M

.

Bir kimse alacaklsn bir miktar borcu ile bir

bakasnn üzerine havale etse ve bu iki kii

havaleyi kabul ettikten sonra alacakl paray

istediinde borçlu havaleyi kabul ettiine

piman olup vermemezlik edemez.

Minhü’t-tevfk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce~

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd dâyini Amr’ u kadar akçe deyni ile Be-

kir'in üzerine havale ve Amr ve Bekir'den her biri

havaleyi kabul etdikden sonra Amr mebla- mezbûru

Bekir'den taleb etdikde Bekir havaleyi kabulüne na-

dim olup vermemee kadir olur mu, beyân buyuru la,

El-cevâb: Al!ahu a *lem.

Olmaz,

Ketebehu el-fakîr es-Seyyid Mehmed Ataullah

Ufiye anl.

MH, FTV, 1/128
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OSMANLI ARV
,

«SÎH.FTV.

/ 775~

Bir kimse, tasarrufunda bulunan tartann

kanunda belirlenen örünü sipahisine verdikten

sonra sipahi tarafndan kanunsuz olarak “yemlik

ve tuzluk’* ad altnda ilave bir ey istenemez.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab bdur ki;

Zeyd-i Sipahi "nin timar topranda tarlas olan

Anr ber-mûceb-i emr u defter kadimden alnagelen

ör-i mahsulü Zeyd'e verirken Zeyd raz olmayp

yemlik ve tuzluk namna hilâf- emr u defter ziyade

nesne almaa kadir olur mu, beyân buyrula.

EUcevâh: Aliahu alem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mehned Ataullah

Ufye anl.

L

MH. FTV, 1/129
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OSMANLlARÎvr
MH.FTV.m—

Bîr kimse, karz (faizsiz olarak Ödünç verilen para)

olarak verdii ve üç sene içinde üç eit taksitte

geri ödenmesi kararlatrlan alacann, süresi

dolmadan, tamamn alabilir

Minhü’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr zimmetinde karzdan olan otuz bin ak-

çesini senede on bin akçe eda etmek üzere tecil ve

taksit edip veclvi muharrer üzere ilâm yazlsa Zeyd

üç sene tamam olmadan mebla- mezbûrun cümle-

sini Amrdan taleb efdikde Amr karzn tecili sahîhdir

deyu vermemee kadir olur mu, beyân boyumla.

El-cevâh: Allahit Teâla alem .

Olmaz,

Ketebehû el-fakr es-Seyyid Mehmed Atallah

Ufiye anh.

MH, FTV, 1/130
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OSMANLI ARV
MIH.FTV.

7 JIL

Bir gasp davasnda davalnn inkârna ramen
iki ahit davalnn ikrarna ahitlik etseler,

ahitlikleri kabul edilir.

Minhfl’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Haneflyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr’dan sen benim u makûle u kadar e-

yam gasben ahz etmidin deyu dava ve Anr inkâr

etdikde Bekir ve Beir Amr'n eya-i merkûmeyi gas-

ben ahz eldim deyu ikrarna ehâdet eyleseler makbu-

le olur mu, beyân buyurul a.

El-cevâb: AHahu Teâlâ alem.

Olun

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mehmed Ataullah

Ufye anl.

*
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DÜRRZADE SEYYD ABDULLAH EFEND
(22 Ekim 1808 - 22 Eylül 1810 / lk Meihati)

(11 Haziran 1812 - 22 Mart 1815 / kinci Meihati)

Deiim artlar mevcut olan ve hakknda

hakimin izni ve sultann emri bulunan vakf

akarnn (dükkân, bâ, bostan, tarla vb.) mülk

bina ile yaplan deiimini bir baka hâkim iptal

edemez.

Minhü’t-tevflk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd mütevellisi olduu vakf akar erâit-i is-

tibdat mevcude olduu hâlde re'y-i hâkim ve emr-i

sultanî ile Amr'n mülk akâr ile istibdâl etdikden

sonra hâkim-i âhar “ben raz olmam deyu ” istibdâl-

mezkûru nakza kadir olur mu.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olmaz,

Ketebehû el-fakîr Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

Ufiye anhümâ

SMANLI ARV
MH.FTV

/S2.

MH. FTV, 1/132

17 1



•8® OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALAR] •m

Bir kimse, bakasnn tapu ile tasarrufunda

bulunan tarlasn usulsüz olarak üçüncü bir

ahsa devredemez.

Minlü’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e'inme-i Haneflyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd, Amr’n tapu ile tasarrufunda olan tarlay

fuzûlen Bekir’e fera eylese Bekir ferâ- mezbûra

binâen ol tarlay zabta kadir olur mu, beyân buyurula.

Ei-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olmaz.

(Cetebehû el-fakîr Dürrizâde es-Seyyid Abdullah

Ufye anhümâ

*

OSMANLI ARTvT
MSH.FTV7m
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ZjOSMANLl ARV
_ MH.FTV.
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Bir kimsenin kendisini ölünceye kadar gözetmek

artyla yapt sat geçerli olmaz.

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hane flyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd mülk menzilini Amr’a bey' eder oldukda

Arnr Zeyd' i ölünce[ye dek] görüp gözetmek artyla

bey' eylee bey '-i mezbûr sahih olur mu, beyân bu-

yurula.

El-cevâb: Allaht a'lem.

Olmaz.

Ketebehü el-fakîr Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

LJfiye anhümâ
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Vakf tarlalar tapu ile tasarruf eden kimseler

ürünlerinin öürlerini ancak kendi vakfnn

mütevellisine verirler.
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OSMANLI ARvf
MH.FTV
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Minhü’t-tevfîk

Bu meseie beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd'in mütevellisi olduu vakf karye topra-

nda tapu ile tarlalara mutasarrf olan kimcsnelerin

ber-mûceb-i emr u defter Zeyd’e verecekleri ör mü-

tevelli Amr teallüben ol kimesnelerden ahz eylee

Zeyd mezbûrlarn tevkil ve ihaleleriyle Ör-i merku-

mu Amr’dan almaa kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olur.

Ketebehû el-fakr Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

Uflye anhümâ

A.
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Bir köyün sipahisi, baka bir köye tanmasnn
üzerinden on seneden fazla zaman geçmi

birisinden “raiyet vergisi” isteyemez veya onu

kendi köyüne tanmaya zorlayamaz.

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bir karye ahalisinden Zeyd ahar karyeye nakl edip

on seneden mütecaviz ahar karyede sakin oldkdan

sonra bu makûle kimesneier karyelerine nakl teklifi

ile rencide olunmayalar deyu emr-i sultanî sâdr ol-

muken karye-i ulâ sipahisi hilâf- emr karye-i ûlâya

nakl ile yahud senede resmî- ra‘iyyet namna bana

u kadar akçe ver deyu Zeyd'e cebre kadir olur mu,

beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a'lem.

Olmaz.

Ketebehü el-fakr Dürrîzade es-Seyyid Abdullah

Ufiye anhümâ
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Ulemadan olup bir camide hatip olan kimseden

herhangi bir vergi (tekâlîf-i örfiye ve âkka)

istenemez.

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Ulemâdan olup bir cami-i erifde latib olan

Zeyd'den tekâlîf-i örfiyye ve âkka namna bi-gayr

hakkn nesne matlûb olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Diirrîzâde es-Seyyid Abdullah

Ufiye anhümâ

MH. FTV, 1/137
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Deliltendiremedii için davas hâkim tarafndan

reddedilen kimse, delillerini hazr ettikten sonra

ayn konuda tekrar dava açabilir, hâkimin önceki

ret karar buna engel olmaz.

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab budur k;

Zeyd bir hususu Amr- Kad huzurunda Bekir'den

dava ve Bekir inkâr edip Zeyd müdde‘âsna ikamet-i

beyyine edememekle Amr Zeyd’ i bila-beyyine muâ-

razadan men' edip Bekir’e ilâm verdikden sonra Zeyd

müdde 1

asma ikamet-i beyyine etmek istedikde Bekir

müeerred
“
yedimde muârazadan men * ilâm vardr"

deyu Zeyd' i men‘a kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Dürrizâde es-Seyyid Abdullah

Ufiye anhümâ
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Bir kimse baka birisinin cariyesi için

“mülkümdür” diye dava açp iddiasn

ispatlayamazsa cariyenin sahibine yemin

verdirtebilir.

**y^*>/^S}*O jy
1

Kî *’f

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd, Amr’n yedinde olan câriye için mülküm-

dür deyu dava ve Amr inkâr edip Zeyd müdde'âsma

ikamet-i beyyine edemese Arnr’a yemin verdirmee

kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: AUahu a 'tem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Dürrîzade es-Seyyid Abdullah

Ufye anhümâ

OSMANLI ARV
MH.FTVm/
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Bir kimse ölmeden önce evindeki tüm eyalarnn

karsna ait olduunu ikrar etse varisleri bu

eyalar mirasa dahil edemezler.

OSMANLI ARV
MH.FTV.

zoUAL

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânuda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd shhatinde menzilim içinde olan cem i- i eya

zevcem Hind'indir, benim alakam yokdur deyu ikrar

etdikden sonra Zeyd fevt olsa sair verese ikrar- mez-

bûru tutmayp hn- ikrarda menzil içinde bulunan e-

yay mirasa idhale kati ir olurlar m, beyân huyumla.

El-cevâb: Allaha a 'teni.

Olmazlar.

Ketebehû ebfakîr Diirrîzâde es-Seyyid Abdullah

Ufye anhümâ

W
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Bir defa mahkemece karara balanan bir husus

tekrar mahkemeye götürülemez.

Aym husus tekrar mahkemeye götürülse ve ayn

hakim önceki kararnn aksine bir karar verse bu

karar geçersizdir.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bir defa erle tasl ve hüküm ve hüccet olunan da-

vann tekrar istimâ‘ caiz olur mu, beyân huyumla.

El-cevâb: A!lahit a *lem

.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

Ufiye anhümâ

Bu suretde Zeyd-i Kad dava-y mezbûreyi tekrar

istimâ
4

ve hükm-i evvelin hilâfna hüküm edip hüc-

cet verse hükmü nâfz ve hücceti mutebere olur mu,

beyân buyurula.

El-cevâb: Allaha a ‘lem.

Olmaz,

Ketebehû el-fakîr Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

Ufiye anhümâ

MH. FTV, 1/141
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ddiasn delillendiremedii için davalsna yemin

verdiren kimsenin, davasyla ilgili daha sonra

hazr ettii delilleri kabul olunur.

Minhü't-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd, Amr’dan bir hususu dava ve Amr inkâr edip

Zeyd müdde'âsna ikamet-i beyyine edememekle

Amr’ a yemin verdirdikden sonra Zeyd müdde 1asna

ikamet-i beyyine eylese makbule olur mu, beyân hu-

yumla.

El-cevâb: Allah/ a 7em.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

Uflye anhümâ
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Bir miktar para üzerine sulh olan daval

taraflardan birisi parann sulh meclisinde

verilmediini ileri sürerek anlamay bozamaz.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefîyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd, Amr ile u kadar metâ'a müte‘allika dava-

sndan u kadar akçe üzerine sulh olup lâkin bedel-i

sulh meclis- i sullda kabz olunmasa Zeyd mücerred

"bedel-i sulh meclis -i stlhda kabz bulunmad ” deyu

sulhu fesha kadir olur mu, beyân buyurula.

OSMANLI ARV
MSH.FTV.~1 M.

El-cevâb: Allaht a ’lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Dürrizâde es-Seyyid Abdullah

Utlye anhümâ

MH. FTV, 1/143
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Bir beldede bulunan eski harap kilise aslna

uygun ekilde tamir edilebilir.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanetlyyeden ce-

vab budur ki;

Bir beldede vâk'a kenîse-i kadîme harâbe olmak-

la belde-i mezbûre zimmileri kenîse-i merkûmeyi

bilâ-terfî‘ ve lâ-tevsî‘ vaz‘- kadimi üzere tamire ka-

dir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a ’lem.

Olurlar.

Ketebehû el-fakîr Dürrîzade es-Seyyid Abdullah

Ufiye anhümâ

OSMANLI ARV
MSH.FTV.
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MH. FTV, 1/144

1 83 m?



•SS- OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «

?

>

-*•

A '

fJ s- fff7 '— - •

—i -zr
••

• l* * S**’r e!S>J0Sil. • ,,r .W îi , «T^

OSMANLI ARV
MSH.FTV

7^77
ZÜL

(

MH. FTV, 1//145



•m OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

Kafirler tarafndan igal edildikten sonra geri alman bir slam beldesindeki kalede istila öncesinde

Müslümanlara ait olan emlak, henüz ganimet olarak datlmamsa sahiplerine iade edilir, ganimet

olarak datlmsa sahipleri kymetlerini vererek geri alabilirler.

Bu yerdeki tüm vakflar mütevellilerine teslim edilir.

Bu kale etrafnda bulunan hâzineye ait araziler, saltanat merkezinden emir gelmedikçe önceki

sahipleri tarafndan kullanlamazlar.

Minhü't-tevfk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden cevab budur ki;

Dâr- îslamdan bir kaleyi harbî kefere istila ve bir müddet zabt etdikierinden sonra asker-i slam ol kaleyi

kahran feth eyleseler ol kalede kable'l-istila baz kimesnelerin mülkleri olan menâzil ve dükkânlar taraf- sal-

tanat- aliyyeden gânimine taksim olunmadan ashab zuhur ederler ise meccanen ahz ederler ba
1

de '1-ksmeti

zuhur ederler ise kymetleriyle ahza kadir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a'lem.

Olurlar.

Ketebehû el-fakîr

Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

Ufye anhümâ

Bu suretde harbî keferenin istila ve zabt etdikleri mahallerde vâki bi'l-cümle evkafn mütevellileri vakfla-

rn ke’l-evvel vakf için zabta kadir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâh: Allahit a 'lem.

Olurlar.

Ketebehû el-fakîr

Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

Utlye anhümâ

Bu suretde ol kale etrafnda olup vech-i muharrer üzere harbî keferenin istila ve zabt etdikleri arazi- i emi-

riyyeden ibaret olan mukâtaât ve timar ve zeamet ve bunlara tâbi olan gümrük ve geçit misillü hâslatlarn

ashab perian olmalaryla arazi-i mezkûrenin ba'de'l-feth zabt u tasarrufu emr-i âlîye menut olduuna binâen

ol arazinin ashab yedlerine taraf- Saltanat- Aliyye'den zabtlan için emr-i âlî i ‘tâ olunmadkça biz zabt ederiz

demee kadir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olmazlar.

Ketebehû el-fakîr

Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

Utîye anhümâ
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Bir kimse vakfettii evin oturma hakkn erkek

kölelerine ve onlarn çocuklarna art eylese

kadn kölelerinin çocuklar ondan faydalanamaz.

Minlü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd vakf etdii menzilin süknâsm utekâsma ve

utekâsnn evlâdlarna art eylese Zeyd’in atîkâtnm

evlâdlan arl- mezburda dahil olurlar m, beyân b-

yurula.

El-cevâb: Aliahu a'lem.

Olmazlar.

Ketebehû el-fakîr

Dürrîzâde es-Seyyid Abdullah

Ufye anhümâ

MH. FTV, 1//146
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MEHMED ZEYNELABDN EFEND
(22 Mart 1815 -27 Ocak 1818)

Müslüman bir beldenin civarndaki köylerde

oturan ve slam hükümdarna itaat etmeyip

Müslümanlarla savamak çin bir araya gelen

kimseler "harbî” hükmünde olup öidürütebirler.

tL fc _ ,
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OSMANLI ARV
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Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab budur ki;

Bilâd- slamiyede bir beldenin civarnda vâkfa

karyeler] d je mütemekkin olan zimmiler itaat-i ve-

liyyü’l-emrden b’l-külliye hrûc edip baz bilâd-

slamiyeye istila ve müslimîn ile muharebe için te-

mekkiin ve tahayyüz eyleseler taife-i mezbûrenin

karyeleri er' an dâru'l-harb olmakla asker- i slam

muktezâ-y er' -i erif üzere sâdr olan emr-i sultanî

mûcebince üzerlerine sefer ve muharebe etdiklerinde

taife-i mezbure hükmen harbîler olmakla harbî ahkâ-

m haklarnda câriye olup kati ve seby ve istirkâklar

caiz olur mu, beyân buyunla.

El-cevâb: Allaht a ‘lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr

es-Seyyid Mehmed Zeynelabidin

Utlye anl,

MH. FTV, 1/147
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MEKKZADE MUSTAFA ASIM EFEND
(27 Ocak 1818 - 3 Eylül 1819 / lk Meihat!)

(25 Eylül 1823 - 26 Kasm 1825 / kinci Meihati)

(8 ubat 1833 - 20 Ekim 1846 / Üçüncü Meihati)

Bir kimse baka bir köyde otursa bile kendi

köyündeki emlakine isabet eden vergiyi ödemek

zorundadr.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bir karye ahalisi üzerlerine tahsîn-i emlâk çin nâ-

ziie olan tekâlîfden karye-i mezbûrede emlâki olup

âhar karyede sakin olan Zeyd’in karye-i ulâda olan

emlâkine sabet eden mikdar laleb olundukda Zeyd

ben âhar karyede sâkin olmamla vermem demee ka-

dir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: A!lahit a'lem.

Olmaz.

[mühür]

Mustafa Asm

OSMANLI ARV
MSH.FTV
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MH. FTV, 1/148
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Aksine bir emir olmadkça bir kimse sipahisine

tasarrufunda bulunan tarlann örüne bedel

olarak “akçe al’’ diyemez.

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Haneflyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd-i Sipahi timar topranda tarlas olan

Amr'dan ber-mûceb-i emr u defter kadimden alna-

gelen ör-i mahsulü taleb etdikde Anr vermeyip hilâ-

fna emir vârid olmadan "öçr bedeli akçe al demee "

kâdir olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Aliahu Teâlâ a ‘tem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr

Mekkîzâde Mustafa Asm
Ufiye anhümâ

OSMANLI ARV
MSH.FTV.

1

MH. FTV, 1/149
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Azlolunmadan önce vakf mütevellisi tarafndan

on seneliine kiraya verilen bir akar, yeni

mütevelli tarafndan, süresi dolmadan alnp

bakasna kiralanamaz.

Minhü’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

On seneye dek îcâr meruta olan vakf akârn mü-

tevellisi Zeyd ol akâr art- vâkf üzere on sene tama-

mna dek Amr'a icâre-i sahîha ile icâr ve teslim etdik-

den sonra Zeyd ma'zûl olup yerine Bekir mütevelli

olsa Bekir ol akâr kable tamâmi'l-müdde Amr'dan

alp âhara icâra kâdir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr

Mekkîzâde Mustafa Âsini

Ufiye anhümâ

OSMANLI ARV
MH.FTV.MH.FTV.
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OSMANLI ARV
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Sopa ile bir kadnn bir elini sakat brakan kimse,

sakat brakt kadna yarm diyet ödemesi

gerekir ki bu da 2.500 dirhem gümütür.

MinhtPt-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ce-

vab ne veçhiledir

Zeyd denek ile Hind'in bir elini darb ve kara

bere edip ba'de’l-ber' Hind'in ol eli bi'l-külliye

amel-mânde olsa Zeyd'e nsf diyetti mer'e lâzm olur

mu, beyân buyuru la.

El-cevâb: Allaha a 7em.

Olur,

[mühür]

Mustafa Asn

Bu sürerde Hind'in bir elinin diyeti gümüden iki

bin be yüz dirhem olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaha alem.

Olur

[mühür]

Mustafa Âsim

MH. FTV, i/151
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Bir vakfn gelirinin harcanaca yerler,

vakfiyesinde belirlenmi olduundan mütevelli

tarafndan deitirilemez.

Minhü’t-tevfk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki:

Bir vakfn gailesi kadimden bir cihete sarf olunur-

ken hâlâ mütevelli masraf- kadîmi tayir edip galle-i

mezbûreyi cihet- i uhrâya sarfa kadir olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâb; Allaha a
'

lem .

Olmaz,

[mühür]

Mustafa Asm

OSMANLI ARV
MSH.FTV
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MH. FTV, 1/152

92



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI -m

Bir caminin hareminde kiraya verilmeye elverili

olmayan arsas zaruret yok iken mütevellisi

tarafndan kiraya verilemez

>

(^0^ M>

Minhû’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd mütevellisi olduu cami-i erifin haremin-

den olup îcâr için mu’add olmayan arsay vakfn îcâ-

rm mûcibe müzâyakas yoiken Amr'a îcâr eylese

îcâr- mezbûr caiz olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaha Teâlâ a'lem.

Olmaz.

Ketebehû'l-fakîr

Mekkîzâde Mustafa Âsim

Ufiye anhümâ

HAT, 545/26955-F
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Vakfiyesinde oturma hakk daruifaya art klnan vakf odalarn, harap olduktan sonra mütevellisi

tarafndan arsas bakasna kiraya verilemez.

Bu arsa üzerine kirac binalar yapsa bile yeni mütevelli tarafndan yktrlp darüifa için yeni odalar

yaptrabilir.

Minhû’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanifeyyeden cevab ne veçhiledir ki;

Süknâs bir dâr- ifann erbabna merûta vakf odalar harâb oldukda mütevellisi Zeyd hilâf- art- vâkf

hücerâtn arsasn baz kimesnelere îcâr eylese îcâr- mezbûr caiz olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht Teâiâ a ‘lem.

Olmaz.

Ketebehû’l-fakîr

Mekkîzâde Mustafa Asm
Ufiye anhümâ

Bu suretde Zeyd ol hücerâtn arsasn hilâf- art- vâkf baz kimesnelere îcâr edip ol kimesneler dahi

Zeyd 'in izniyle arsa-i merkûme üzerine menâzil bina eyleseler hâlâ mütevelli olan Amr ol kimesnelere binala-

rm kal
1

etdirp ol arsada dâr- ifann mesâlihine meruta olan vakfn gailesinden vakf için ke’l-evvel hücerât

bina etmee kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht Teâiâ a 'lem.

Olur.

Ketebehû’l-fakîr

Mekkîzâde Mustafa Âsim

Ufiye anhümâ
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YASNCZADE ABDÜLVEHHAB EFEND
(28 Mart 1821 - 10 Kasm 1822 / lk Meihat)

(6 Mays 1828 - 8 ubat 1833 / kinci Meihat)

%

Bir köydeki eski kilise harap olduunda aslna

uygun ekilde tamir edilebilir.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hancfyyeden ce~

vab budur ki;

Bir karyede vâki ‘a kentse- i kadîme harâb olduk-

da erbab hey'et-i asi iyesine nesne ziyade etmeksizin

vaz‘- kadimi üzere tamire kadir olurlar m. beyân

buyurula.

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olurlar.

[mühür]

Sâlik-i râh- savâb

ola Abdülvehhâb

OSMANLI ARV
MSH.FTV.
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Bir köydeki eski kilise harap olduunda aslna

uygun ekilde tamir edilebilir.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Bir karyede olan kenîse-i kadîme harâb oldukda

ol karye zimmileri kenîse-i merkûmeyi vaz‘- kadi-

mi üzere nesne ziyade etmeksizin tamire kâdir olurlar

m, beyân buyurul a.

El-cevâb: Atlahu a ‘lem.

Olurlar.

[mühür]

Sâlik-i râh- savâb

ola Abdülvehhâb

OSMANLI ARV
MH.FTV

1 \HLu.

MH. FTV, 1/154
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Geçimini ücret karl çalarak temin eden bir ahs, herhangi bir ücret konumadan birisinin

yannda bir süre çalm olsa benzerlerine verilen ücretini isteyip, alabilir.

Bu ücretin miktarn da tarafsz bilirkiiler belirler.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden cevab ne veçhiledir ki;

Ücret ile hizmet eder makûlesinden olan Zeyd ücret kavlinsiz Amr'n talebiyle bir müddet Amr’a hizmet

eylese Zeyd hidmetinin ecr-i mislini Amr'dan almaa kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olur.

(mühür)

Sâlik-i râh- savâb

ola Abdülvehhâb

Bu suretde Zeyd'in hidmetinin ecr-i misli bî-garaz ehl-i vukufun takdirleriyle malum olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'lem.

Olur.

(mühür)

Sâlik-i râh- savâb

ola Abdülvehhâb

199
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Ahalisi gayrimüslim olan bir köyde sultann

izniyle kilise yaplabilir.

)j\X,\
,Jt

Minhû’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab budur ki;

Ahalisi zimmiler olan bir karyede kefereden bir

taife izn-i sultanî ile sâkin olduklar karye-i mezbûre-

de kenîse ihdâs etmek murad etseler memnû* olurlar

m beyân buyurula.

El-cevâb: AHaln a ‘lem.

Olmazlar.

[mühür]

Sâlik-i râh- savâb ola

Abdülvehhâb

I

HAT, 1006/42212-A
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Bir kimse annesine "kznn evine varrsan

karm ho olsun " dedikten sonra annesi

kznn evine gitse o kimsenin kars

bo olur

Ancak bu geri dönüü mümkün olan bir

boamadr. {Talâk- ric‘î)

“art olsun" demenin “karm bo ofsun rr

manasna gelen bir toplumda bir kimse bu

ekilde karsn geri dönüü mümkün olan

bir ekilde (talâk- rici ile) boasa, o kimse

iddeti içinde nikâhn yenilemeden kars île

izdivaç muamelesi yapabilir.

Minhift-tevfk

Bu mesele beyânnda eMmme-i Hanefiyye-

den cevâb budur ki;

Zeyd anas Hind'e "kzn Zeyneb 7n evine va-

rrsan zevcem Hadice bo olsun
"
dedikden sonr

Hind Zeyneb’in menziline varsa Zeyd’in zevcesi

bo olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu cdlem.

Olun

Ketebehû'l-fakr

Es-Seyyid Abdülvehhab

Ufiye anh.

Bu sûretde Hadice medhûlün-bihâ olmala

vâki* olan talâk- bayn olmayp ric
L

î olur mu,

beyân buyurula,

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olur.

KetebehTl-fakîr

Es-Seyyd Abdülvehhab

Ufiye anh.

Minhû’t-tevfk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyye-

den cevâb budur ki;

art olsun demek avratm bo olsun demek

manasna müteârif olan belde ahalisinden Zeyd

falan kimesne menzilime girerse art olsun de-

dikden sonra ol kimesne ZeydMn menziline gir-

mekle zevce-i medhûlün-bihâs Hind Zeyd
1

den

talâk- ric'iyle bo olsa hâlâ Zeyd iddeti içinde

Hind'e mürâcaat edip teedîd-i nikâh etmeden

Hind ile iz[di]vâe muamelesine kâdir olur mu,

beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a lem.

Olur,

KetebehûM -fakr

Es-Seyyid Abdülvehhab

Ufiye anh.
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Bir beldede harap olan kilise aslna uygun olarak

/ tamir edilebilir.

Minhû't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'inme-t Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bir karyede vâki kenîse-i kadime harâb oldukda

erbab nesne ziyade etmeksizin vazM kadîmi üzere

tamire kadir olurlarm beyân huyumla.

El-cevâb: Alahu Teâlâ alem.

Olurlar.

[mühür]

Sâlik-i râh- savâb ola AMülvchhâb

HAT, 665/32320-R
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SIDKÎZADE AHMED RED EFEND
(10 Kasm 1822 - 25 Eylül 1823)

(
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OSVANLI ARV
MH.FTV.
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slam dinînden çkp kafirlerin egemenliinde

olan bir ülkeye giden kimsenin slam ülkesindeki

mallarna hâkim izniyle beytülmal emini el koyar.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd-i müslim el-iyâzü bi’llahi Teâlâ mürted olup

dâru’l-harbe mürtedden lâhk oldukdan sonra luhû-

kona hükm olunsa Zeyd’in müslim vârisi olmayacak

emin- i beyrtTI-mal olan Anr Zeyd'in dâr- îslamda

olan maln re"y-i hâkimle zabta kâdir olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâh: Aîlahu a 'iem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Sdkîzâde Ahmed Reid

Ufye anhümâ
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KADIZADE MEHMED TAHR EFEND
(26 Kasm 1825 - 6 Mays 1828)
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Ölen bir kimsenin tasarrufunda olan tarlann, tapu hakk kendisinde olan ve elinde emir bulunan kz

kardei yerine sipahi tarafndan bakasna verilmesi doru olmaz,

Usulsüz olarak sipahi tarafndan bakasna verilse bile kz kardei tarlay alp ekip biçebilir.

MinhüT-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefîyyeden cevab ne veçhiledir ki;

Bir karye ahalisinden Zeyd arazi-i emiriyyeden tapu ile bir tarlaya mutasarrf iken bilâ-veled fevt olup

hakk- tapusu Zeyd’in ol karyede sakine li-ebeveyn kz karnda Hind’in olmakla Hind ol tarlay tapu-y mis-

liyle almaa talibe iken âhara verilmeyip kz karndana verile deyu emr- âlî sâdr olmuken sipahi mücerred

tarla mahlûl olmakla istediim kinesneye veririm demee kâdir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olmaz.

Ketebehu el-fakîr

Kadzâde Mehrned Tahir

Ufye anhümâ

Bu surede sipahi ol tarlay Amr’a vermi olsa Hind, Amr’ verdii lapuy verip tarlay emr-i âlî üzere alp

ziraate kâdire olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a 'tem.

Olur.

Ketebehu el-fakîr

Kadzâde Mehmed Tahir

Ufye anhümâ
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m OSMANLIARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «»

Kocasn, amcas olunun iki kzn ve halas olunun bir kzn varis brakarak ölen bir kadnn

mirasndan kocasna üç pay, üç kza da birer pay düer.

Bu durumdaki bir kadna halas olunun erkek torunu varis olamaz.

Minhü’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden cevab budur ki;

Hind fevt olup zevci Zeyd' ve li-ebeveyn ammi olunun kzlan Zeyneb ve Hadice’yi ve hâlesi olunun

kz Rukiye'yi terk etdikde tereke- i Hind'in alt sehimden üç sehmi Zeyd’e birer sehmi Zeyneb ve Hadtce ve

Rukiye’ye verilmesi sahîh olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr

Kadzâde Mehmed Tahir

Ufye anhümâ

Bu suretde Hind'in hâlesi olunun olunun olu Amr dahi Hind'e vâris olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allah a ‘lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr

Kadzâde Mehmed Tahir

Ufiye anhümâ
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Sipahi, dirlii snrlar içinde ekilen hahatan
elde edilen afyondan öür ald gibi hahan

kendisinden de öür alabilir.

OSMANLI ARV
MH.FTV

>
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Minhü't-tevfik

B mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab te veçhiledir ki;

Zeyd tarlasna haha ekip bitip afyondan sahib-i

arz örünü aldkdan sonra hahandan dahi ör alma-

a kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht a 'lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Kadzâde Mehmet! Tabir

Ufiye anhümâ

MH. FTV, 1/159
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OSMANLIARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «»

SMETBEYZADE AHMED ARF HKMET BEY EFEND
(20 Ekim 1846 - 21 Mart 1854)

osmânITarsTvT
MH.FTV
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Zorla bir bakas tarafndan gasp edilip ekilip

biçilen arsa, sahibine iade edildikten sonra

arsa sahibinin bu süre içerisinde urad zarar

karlanr.

Bu durumdaki arsann ziraattan önceki ve

sonraki ücret fark, noksan- arz olur.

MinhüU-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab budur ki;

Zeyd, Amfin arsasn bir müddet teallüben zabl

t ziraat eylee Anr arsasn aldkda Zeyd' in z i raa tiy-

le terettüb eden noksan- arz Zeyd’e tazmine kadir

olur mu, beyân buyurula,

El-cevâb: Allahu alem.

Olur,

Ketebehû e I-fakr

smet Beyzade Ahmed Arif Hikmet el-Hüseynî

Ufye anhümâ

Bu suretde arzn kahle’z-zirâa olan ücretiyle

ba*de'z-zirâa olan ücretine nazar olunup beynehümâ-

da olan te fav üt noksan- arz olur mu, beyân buyurul a.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a 7em.

Olun

Ketebehû el-fakîr

smet Beyzade Ahmed Arif Hikmet el-Hüseynî

Utlye anhümâ

MH. LTV, 1/160
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MEREBZADE MEHMED ARF EFEND
(21 Mart 1854 - 27 Aralk 1858)

Seçme yetisi bulunmayan küçük çocuun krar

geçerli olmaz.

Minhü’t-tevfTk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Mümeyyiz olmayan Zeyd-i saîrin ikrar mu'teber

olur mu, beyân buyurula.

E!-cevâb; Aliahu Teâlâ a ‘tem.

Olmaz.

Ketebehû Mehmed Arif el-fakr

Ufye anl.

OSMANLI ARV
M5iH.FTV.
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Mülk arsa sahibi, arsas üzerinde izni olmakszn

zorla yaplan binay yktrabilir.

I
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1 OSMANLI ARV
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Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd Hind’in mülk arsasnda teallüben nefsi için

bina ihdâs eylee Hind Zeyd’e binasn kal
1

etdirme-

e kadire olur mu, beyân buyurula*

El-cevâb: Allahu Teâlâ a
'

lem

.

Olun

Ketebehu Mehmed Arif el-fakîr

Ufîye anh.

MH* FTV, 1/162
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Bir kimsenin arsasn zorla alp bakasna satan

kimsenin sat geçersiz olduundan arsa sahibi

arsasn geri alabilir

&
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Minhü’t-tevffk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Haneflyyeden ee-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd, Hind’in mülk arsasn teallüben zabt ve

fzûlen Amr'a bey‘ ve teslim eylee Hind beyi mücî-

ze olmayp arsasn Anr 'dan almaa kadire olur mu,

beyân huyumla,

El-cevâb: Allaht Teâlâ a 7ew.

Olun

Ketebehû Mehmed Arif eî-t’akîr

Ufye anh.

MIL FTV, 1/163
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4® OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI »

SEYYD MEHMED SADEDDN EFEND
(27 Aralk 1858 - 23 Kasm 1863)

Bir kimsenin vakf arsa üzerinde zorla yapt
binas mütevelli tarafndan, vakfa zarar olmasa

bile, ykt rlabilir.

OSMANLI ARUT
MSH.FTV.
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Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e
!

imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd bir vakf arsada legal lüben nefsi için bina

ihdas eylese mütevelli kal' vakfa muzr olmamagla

Zeyd’e binasn kal
L

etdirmee kadir olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâb: Allah Teâlâ a'lem.

Olur.

Ketebehû Mehmed Sadeddin el-fakîr

Ufye anh.

MH. FTV, l/t64
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AT1FZADE ÖMER HÜSAMEDDN EFEND
(23 Kasm 1863 - 9 Austos 1866)

Arsas mukataal vakf ve binas mülk olan evin

sahibi ölse bu ev mirasa dahil edilir.

OSMANLI ARV
M$H.FTV.
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Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd arsas mkâaalu vakf ve binas mülkü olan

menzile mutasarrf iken fevt olsa veresesi ol binay

nîrâsa idhale kadir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaha Teûlâ a'lem.

Olurlar.

Ketebehû el-fakîr Ömer Hüsameddin

Ufye anh.



*» OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI «B-

HACI MEHMED REFK EFEND
(9 Austos 1866 - 30 Nisan 1868]

c » * m* . Kendisine bakacak herhangi bir kimsesi olmayan

küçük çocua, maln korumak üzere hâkim bir

vasi tayin edebilir.

OSMANLI ARV
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Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd-i saîrin eb ve ced ve vasiden birisi olma-

mala hâkim Zeyd'e Amr’ vasi nasb edip Zeyd'in

maln Amr'a hfz etdirmee kadir olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâb: Allah Teâlâ a'lem.

Olur,

K.etebehû Mehmed Refik el-fakr

Ufye anh.

MH. FTV, 1/166
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HAAN FEHM EFEND
(30 Nisan 1868 - 17 Eylül 1871 / lk Meihati)

(19 Temmuz 1874 - 11 Mays 1876 / kinci Meihati}

t"’
<’/

OSMANLI ARV
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Borçlan terekesinden fazla olarak ölen

bir kimsenin varisleri, terekenin kymetini

alacakllara ödeyerek terekeyi armayabilirler.

Alacakllar "sadece terekenin kymetini deil

alacaklarmzn tamamn ödeyin” diyerek

varisleri zorlayamazlar.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Düyûnu terekesinden ezyed olduu hâlde fevt

olan Zeyd'i veresesi terekeyi guramâya bey‘ etdir-

meyip terekenin kymetini guramâya eda ile istihlâsa

kadir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevdb: Allo.hu Teâlâ a'lem.

Olurlar.

Ketebehû el-fakîr Haan Fehmi

Ufiye anl.

Bu suretde verese terekenin kymetini guramâya

eda ile istihlâs murad etdiklerinde guramâ razlar ol-

mayp cümle deyni eda ile istihlâs edin deyu vereseye

cebre kadir olurlar m. beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht Teâlâ a 'lem.

Olmazlar.

Ketebehû ei-fakîr Haan Fehmi

Ufiye anh.

MH. FTV, 1/167
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AHMED MUHTAR MOLLA BEY EFEND
(17 Eylül 1871 - 5 Kasm 1872 / lk Meihati)

(18 Nisan 1878 - 4 Aralk 1878 / kinci Meihati)

Kaybolan eyann kymeti, kaybolmasna sebep

olan kimse tarafndan sahibine ödenir.
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Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd bir kitâbn bir mahalde Amr’n önüne vaz‘

edip Amr dahi görüp sükût edip ba'dehû Zeyd gi-

dip ol mahalde yalnz Amr kaldkda er'an kitab

hfz Amr’a lâzm olmuken ol kitab Amr'n önünde

Amr’n te'addi ve taksirinden nai zâyi olsa Zeyd ki-

tabn Amr’a tazmine kâdir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allah Teâld a'lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr Ahmed Muhtar

Ufiye anh.

MH. FTV, 1/168
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HAAN HAYRULLAH EFEND
(11 Haziran 1874 - 19 Temmuz 1874 / lk Meihati)

(11 Mays 1876 - 26 Temmuz 1877 / kinci Meihati)

Bir kimse kendisinden çocuu olan cariyesinin

(ümm-i veledinin) dourduu dier bir çocuu

“benden deildir" diye reddetse o çocuun

nesebi ondan saylmaz.

/

OSMANLI ARV
MH.FTV

/ 1/63

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd'in ümm-i veledi Hind bir veled getirdikde

Zeyd veled benden deildir deyip nefy eylese veledin

nesebi Zeyd’den sabit olur mu. beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Haan Hayrullah

Ufiye anh.

MH. FTV, 1/169
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URYANZADE AHMED ESAD EFEND
(4 Aralk 1878- 17 Ocak 1889)

Bir kimse, üzerinden dört sene geçtikten sonra

yapt mülk satnda aldatldn ispat etse bu

sat iptal edebilir.

OSMANLI ARV^
MSH.FTV.

/ 1/90

Minhü’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e
5

imme-i Hanefiyyeden ce-

vah ne veçhiledir ki;

Zeyd mülk baçesini Amr’a bey* ve teslim etdik-

den sonra dört sene mürurunda Zeyd tarîr ve gabn-

fahie muttali' oldukda bey'-i mezbûr tarîr ve gabn-

fahi ile ohnudu deyu dava ve tarîr ve gabn- fahii

isbat edicek beyM feshe kadir olur mu, beyân buyu-

ru la,

El-cevâb: Allahu Teâlâ alem.

Olur.

ICetebehü el-fakîr Üryanîzâde Ahmed Esad

Ufye anhümâ

MH. FTV, 1/170
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BODRUMLU ÖMER LÜTF EFEND
[17 Ocak 1889 - 4 Eylüi 1891)

Ölen bir kimsenin on iki pay üzerinden

paylatrlan mirasndan karsna üç, ana bir

kardeinin üç erkek ve bir kz çocuuna birer

ve ana-baba bir erkek kardeinin kzna be pay

verilir.

Min hü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd fevt olup zevcesi Hind'i ve li-üm karnda

evlâd Amr ve Bekir ve Beir ve Zeyneb'i ve li-ebe-

veyn er karnda kz Hadice’yi terk etdikde tereke-i

Zeyd' in on iki sei imden üç sehmi Hind'e birer sehmi

Amr ve Bekir ve Beir ve Zeyneb'e be sehmi Hadi-

ce’ye verilse sahih olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allaht Teâlâ a 'lem.

Olur.

Ketebeh el-fakîr ileyh Teâlâ azze âmhû
Ömer Lütfü

Uliye anh.

MH. FTV, 1/171
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MEHMED CEMALEDDN EFEND
(4 Eylül 1891 - 14 ubat 1909 / lk ve kinci Meihati)

{22 Temmuz 1912 - 23 Ocak 1913 / Üçüncü ve Dördüncü Meihati)

> ^ /

OSMANLI ARV?
msh.ftv.

/ J2

Ölen bir kadnn on sekiz pay üzerinden

paylatrlan mirasndan ana bir erkek kardeine

üç, baba bir erkek kardeine dört ve ana-baba bir

ÜÇ kz kardeine de birer pay verilir

Bu durumda ölen kadnn kardeinin çocuklar

vâris olamazlar.

Mnhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’ inime- i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind fevt olup li-üm karnda Zeyd'i ve l-ebe-

veyn kz karndalar Zeyneb ve Hadice ve Rki-

ye'yi ve !i-eb er karnda Amr’ terk etdikde tere-

ke- i Hind'in on sekiz seliminden üçer selimi Zeyd ve

Anr'a dörder selimi Zeyneb ve Hadice ve Rukiye’ye

verilse sahih olur mu beyân buy uru la,

El-cevâb: Allaha Tecila a ‘iem.

Olur,

Ketebehû el-fakîr

Halid Efendzâde Mehmed Cemaeddn
Ufiye anhümâ

Bu suretde Hind'in karnda evlâd dahi Hind'e

vâris olurlar trn. beyân buy urula.

El-cevâb: Allaha Teâlâ a '/em.

Olmazlar,

fCetebehû el-fakr

Halid Efedizâde Mehmed Cenaleddin

Uflye anhümâ

MH, FTV, 1/17»
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MUSA KAZIM EFEND
(12 Temmuz 1910 - 30 Aralk 1911 / lk ve kinci Meihat)

(8 Mays 1916 - 8 Ekim 1918 / Üçüncü ve Dördüncü Mehati

OSMANLI ARlVÎ
MH.FTV.

3S

Vakf olan Yahudihane’yi devralmas için tayin

olunan vekilin yapt devir ilemi kendisi adna

deil müvekkili adna yaplm olur

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hind Zeyneb'in icâre-i mu'accele ve müeccele ile

tasarrufunda olan bir muayyen vakf yahudihanesini

Zeyneb’den kendi için tefevvüze Zeyd'i vekil etdikde

Zeyd varp ol yahudihaeyi mütevelli izniyle kendi

için tefevvuz etmi olsa ol Yahudihane Zeyd' in olma-

yp Hind'in olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Atiahu Teâlâ a
l

lem.

Olun

Ketebehû el-fakîr Musa Kâzm
Ufye anl.

MHL FTV, 1/173
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ABDURRAHMAN NESB EFEND
(31 Aralk 1911 - 16 Temmuz 1912)

Görev yapt birkaç sene içerisinde medrese

vakfnn geliri olmad için ücretini alamayan bir

medrese hocasna, sonraki senelerin gelirinden

ödeme yaplamaz.

OSMANLI ARV
MSH.FTV.

JL TW

Minhü't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Bir medresede müderris olan Zeyd birkaç sene

hidmet edip lâkin ol senelerde gaile hâsla olmamala

vazife almayp ba’dehû sene-i uhrâ lâhika olup sene-i

uhrâda gaile hâsla olsa Zeyd ol senelerin vazifesini

sene-i uhrâda hâsla olan gaileden almaa kâdir olur

mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'len.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr

Abdurrahman Nesib

Ufye anh.

MH. FTV, 1/174
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MEHMED RIZA

(Bosna Müftüsü)
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ki kardeten birisi hayatta iken malikâne olarak kendilerine verilen araziden elde edilen üründeki

hissesini dierinin serbestçe kullanmasna izin verdikten sonra vefat etse varisleri yaplan

harcamayla ilgili dier karde veya onun varisleri aleyhine davac olamazlar.

Davac olsalar bile hâkimin onlar lehine verecei hüküm geçersizdir.

Minhü'l-meiyyetü ve’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd lyâlinde sakin olan karnda Amr ile bir mâlikânede müterik iken Anr malikanede hâsl olan his-

se-i mahsulünü Zeyd'e ibâha etmekle Zeyd dahi kendi hissesiyle Amr'n hissesini masârf- beytlerine hare u

sarf edip Amr mümâna‘at etmeyip shhatinde dava etmi deil iken fevt oldukdan sonra oullan Zeyd’den ya

Zeyd' in veresesinden davaya kadir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'lem bi's-savâb.

Olmazlar.

Ketebehû el-fakîr

Mehmed Rza el-müfti Bosna

Ufye anh.

Ed-dava lâ yûresü -Hidâye.

Bu suretde kad Amr’n oullarnn da‘vâ!ann istimâ
1

ve hükm edip hüccet verse hükmü nâfiz ve hücceti

mu‘ tebere olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'lem bi’s-savâb

.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr

Mehmed Rza el-müfti Bosna

Ufye anh.

El-hükmü alâ hilâfi’-er' vebâlün gayru nafizin aslen. -Dürer [ve] gurer.
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SEYYD AL
(Balkesir Müftüsü)

Tasarlayarak birisini yaralayarak ölümüne sebep

otan kimseye ksas gerekir.

I lasbiya’llahu Teâlâ vahdehû

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefîyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd. Amr' âlet-i câriha ile amden cerh ve kati

eylese Zeyd’ e ne lâzm olur.

El-cevâb: Allahit a ‘lem

Ksas.

Ketebeh ’l-fakr

es-Seyyid Ali el-müfti bi-Balkesri

Ufiye anh.

Ve yecibü’l-ksâs bi-katli men hüve mahkûnü’d-

demi ale’t-te’bîd. -Mültekâ.

OSMANLI ARV
MSH-FTV.

f ilî°

MFI. FTV, 1/180
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AL
(Balyabadra Müftüsü)
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Daval tarafndan, davacnn vekilinin vekâleti Bir kimsenin, davals lehine ahitlik edenlerin

inkâr edilmesi durumunda vekilin vekaletine ahitliklerinde zarar savmak söz konusu

ahitlik yapan kimseler, müvekkilin veya olmaynca ahitlikleri kabul olmaz,

müvekkillerin baba ve dedelerinin isimlerini

söylemeleri gerekir.

Allahümme ya veiiyye’l-ismete ve’t-tevfîk

nes'elüke'l-hidâye

Mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden cevab

ne veçhiledir ki;

Zeyd, Amr’dan birkaç kimesnelerin zimmetine u
kadar akçe haklan olup ben ol kimesnelerin dava ve

kabza vekilleriyim deyu dava ve Amr tevkili inkâr

etmekle Beir ve Hal id tevkile ehâdet etdiklerinde

Beir ve Halid'e ol kimesnelerin babalan ve dedele-

ri isimlerini zikr etmek lâzm mdr beyân huyumla

müsâb oluna.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'lem.

Lâzmdr.

Ketebehû el-fakîr Ali el-müftî bi-Balyabadra

Ufye anh.

Allahümme ya veliyye’l-ismete ve’t-tevfîk

nes’elüke’l-lidâye

Mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden cevab

ne veçhiledir ki;

Zeyd’ in Amr ile olan davasnda Amr üzerine ehâ-

det edenlerin ehâdetlerinde def -i mazarrat olmay-

cak ehâdetleri makbule olur mu, beyân buyurula,

müsâb oluna.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Ali el-müftî bi-Balyabadra

Ufîye anh.

Ve’llezî yed fa’u anhâ mazarraten. -Bezzâziye
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MUSTAFA HAMD
(Vidin Müftüsü)

Küçük çocuklarn yklmaya yüz tutmu ve geliri

giderini karlamayacak durumda olan evleri

vasileri tarafndan satlabilir.

OSMANLI ARV
MSH.FTV.

T
t JM

Minlü’t-tevfîk
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Zeyd vasisi olduu saîrlerin menzilleri harâba

mürif olup hâsl harcna velâ etmemekle menzil-i

mezbûru semen-i misliyle Amr’a bey‘ etmee kâdir

olur mu. beyân buyuru la.

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olur.

Ketebehû el-fakîr

Mustafa Handi el-müfti bi-Vidin

Ufiye anh.

Lâ yecûzü li’l-vasiyyi en yebîVl-akâre illâ bi-

erâitin ehadühümâ en yerabe’I-insanu fî irâ'ihâ

bi-da‘ fi kymetihâ ev yehtâcü'l-fakîru ilâ limmetihâ

li-nafakatihî ev yekune ale'l-meyyiti deynün lâ-

vefâ’un lehû illâ bi-semen ihâ ev yekûne fi’t-tereketi

vasiyyetün mürseletün yehtâcü fi tenfîzihâ ilâ

semeni'î-akâr ev yekûne bey'u’l-akâri hayran li’l-

yelîmi bi-en kâne harâcuhâ ve me’ûnetühâ terbû alâ

gallâtihâ ev kâne’l-akâru hânuten ev dâren yürîdü en

yenkaziye ve yüdâ'a ile’l-harâb -Kâdihân.

MH. FTV, 1/182
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SMAL
(Arm Müftüsü)

&p i-'

'

OSMANLI ARV
r-^JH.FTV.
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MH. FTV, 1/183
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Bir kimse bir miktar borcunu bir bakasna havale ettikten sonra alacakl alacan almadan ölse

varisleri bu paray havale edilen kimseden alrlar.

Bu durumda varisler vekâlet yoluyla da bu paray alabilirler.

Bu durumda vekil tarafndan para alnp borçluya senet verildikten sonra müvekkil veya müvekkiller

vekilin vekâletini inkâr edip tekrar alacak davas açamazlar.

Hüve’l-Hâdî

ve aleyhi i'timâdî

Mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd Amr’a olan u kadar guru deynini Bekir’den havale edip Amr ve Bekir’den her biri havaleyi kabul

etdiklerinden sonra Amr- azmun henüz ol mebla Bekir'den alz etmeden fevt olsa hâlâ veresesi taleb ve ahza

er'an kadir olurlar m, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a ’lem.

Olurlar.

Ketebehû smail el-fakîr el-müftî bi-Arm

Ufye anh.

Bu suretde verese mebla- mezbûru Bekir’den dava ve taleb ve ahza taraflarndan Beir'i tevkîl ve Be-

kir'in olduu beldeye irsal edip Beir dahi varp ba'de isbati’l-vekâle ol mebla hüküm-i hâkimle almaa

er'an kâdir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a 'lem.

Olur.

Ketebehû smail el-fakîr el-müftî bi-Arm

Ufîye anh.

Bu suretde Beir-i merkum minvâl-i muharrer üzere isbat-i vekâlet edip ba‘de'l-hükm mebla- mezbûru

Bekir'den alp Bekir'in yedine hüccet-
i
er' iye verdikden sonra verese tevkîl -i mezbûru inkâr ile tekrar ol

mebla Bekir'den dava eyleseler Bekir mazmûn- hücceti isbat edicek mütâlebelerinden halâs olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâb: Allahu a ‘lem.

Olur.

Ketebehû smail el-fakîr el-müftî bi-Arm

Ufye anh.

237



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI -m

AL
(Ereli Müftüsü)

V
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ÎH.FTV.

Varisi olmad düünülerek beytülmal emini

tarafndan satlan eve sonradan ortaya çkan

varis tarafndan müdahale edilemez ancak vâris

evin bedelini beytülmal emininden isteyebilir.

Minhü’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd-i müteveffann zahirde vâris-i ma‘rûfu ol-

mamala emin-i beytü’l-mal terekesini kabz edip

terekeden bir menzili re’y-i hâkimle semen-i misli-

ne Amr’a bey‘ ve teslim ve kabz- semen etdikden

sonra Zeyd'i hasran vârisi Bekir zuhur eylese Be-

kir semen-i mczbûru eminden taleb etmeyip menzili

Amr’dan almaa kâdir olur mu.

El-cevâb: Allahu a ‘lem.

Olmaz.

Ketebehû’i-fakîru ileyhi azze ânuhû
Ali el-müftî bi-kazâ’i Ereli

Ufye anh.

Ve Fi’n-Nâstriyye li-vefat ve lâ yuMemü lehü vârisün

fe-bâVl-kâdî dârehû yecuzü velev zahera'l-vârisü

fe’-bey‘u mâzî [...]

MH. FTV, 1/185

m- 238



m- OSMANLIARV NDE EYHÜLSLAM FETVALAR) -m

SEYYD MEHMED
(Antalya Müftüsü)

OSMANLI ARV
MSÎH.FTV.

/ ftt
j

Allah’n emirlerini tanmayp bozgunculuk

yapp zina eden bir kadnn uiülemrin emri ile

öldürülmesi merudur.

Minhü’t-tevfîk

[Mesele beyânnda] e'imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Fâska ve iacire olup sâ'î bi’l-fesâd olan Hind-i

2niyenin emr-i veliyyü’l-emr ile katli meru 1

mudur.

El-cevâb: Allahu a‘lem, merû ‘dur.

Ketebehû el-fakîr es-Seyyid Mehmed
el-müftî bi-Antalya

Ufiye anh.

Men sa‘â fi’i-arz bi’l-fesâdi yecûzü katlühû ve

yüsâbü kâtilühû.-Sa/n/ ’r-râik.

MH. FTV, 1/186
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SEYYD MEHMED
(Canik Müftüsü)

<

OSMANLI ARV
MH.FTV.lm

r*'v *'*

Terekeleri paylatrlmadan ölen anne, baba ve

bir olun dört pay üzerinden paylatrlacak

mirasndan baba bir bir erkek kardee iki, iki kz

toruna birer pay verilir.

Hasbiya’Uâhu Teâlâ vahdehû

Bu mesele beyânnda e’imme-i Manefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Hid fevt olup zevci Zeyd ve olu Amr' terk edip

kable'l-ksme Anr dahi fevt olup kzian Zeyneb ve

Rukiye ve li-eb er karnda Bekir’i terk edip yine

kable’l-ksmeti Zeyd dahi fevt olup olu Bekir ve

âhar olunun kzlar Zeyneb ve Rukiye’yi terk eylese

ksmet-i tereke ne veçhiledir.

El~cevâb: Allahu Teâlâ a'lem.

Dört sofimin ikisi Bekir'e biri Zeyneb’e biri

Rukiye’ye deer.

Ketebehû el-fakîr

es-Seyyid Mehmed
ehmüftî bi-Canik

Ufiye anh

MH. FTV, 1/187
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SMAL
(Atina Müftüsü)

MH. FTV, I/*»»
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Ölen bir kadnn bin iki yüz seksen pay üzerinden paylatrlacak mirasndan oluna dört yüz elli dört

pay, iki kzma iki yüz yirmi yedier pay, kocasnn dier karsndan olan oluna doksan üç pay ve

kocasnn dier karsna elli iki pay verilir.

Bu durumda mirasa dâhil herhangi bir mülkü varislerinden birisi dierlerinin izni olmadan satamaz.

Bu durumda satn alan kimse o mülkü iade eder ve verdii paray satan kimseden geri alr.

MinhüM-smetü vet-tevfîk

Bu mesele beyânnda e amme- i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Rukiye fevt olup veraseti zevci Alrned ve sadriy-

ye kzlar Zeyneb ve Hadice ve Rükah ve sadrî olu

Mustafa'ya münhasra olup kableM-ksmeî merkum

Alrned dahi fevt olup veraseti zevcesi Hind’e ve

sulbiyye kzlan Zeyneb ve Hadice ve Rükah ve Ay-

e'ye ve sulbî oullar Mustafa ve Mehmed'e mün-

hasra olup kable’l-ksmet mersûme Aye dahi fevt

olup veraseti anas mersûme Hind’e ve li-ebeveyn

karnda merkum Mehmed'e münhasra oldukda ev-

velâ mütevefFye olan Rukiye'nin terekesi verese-i

mezkûre beynlerinde bi-hasebi'l-münâsaha ne veçhi-

le taksim olunur.

El-cevâb : Allaha alem.

Mebla- mesele bin iki yüz seksen sekimden

olup dört yüz elli dört sehim merkûm

Mustafa’ya ve iki yüz yirmi yedi sehim

mersûme Zeyneb’e ve yine iki yüz yirmi yedi

sehim mersûme Hadice’ye ve yine iki yüz

yirmi yedi sehim mersûme Rükah ve doksan

üç sehim merkum Mehmed’e ve elü iki sehim

mersûme Hind’e isabet eder.

Ketebehû el-fakr smail el-müfti bi-medineti Atina

Ufye anh.

[mühür]

Rabbi sehhil

mûre smail

Keza ff 1-ferâiz

Bu suretde Rukiye- i mütevelTyeden verese-i

mezkûreye irsen intikal eden bir kt'a mülk çayr

verese-i mezküreden Mehmed sair verese izinleri n-

siz fuzûlen Anr’ a bey' eyîese sair verese hisselerin-

de bey 'i mücîzler olmayp fesh-i bey
4

ile hisselerini

Amrdan alp zabt etmee kâdir olurlar m.

El-cevâb: Allaht alem .

Olurlar.

Ketebehû el-fakr smail el-müfti bi-medineti Atina

Ufye anh.

[mühür]

Rabbi sehhil

umûre smail

Bu suretde sair verese hisselerini Amr'dan aldk-

larnda Amr Mehmed'e verdii semen ile sair verese-

ye mi rüeû
4

eder yohsa Mehmed’e [mi?]

El-cevâb: Allaht a lem .

Mehmed’e rücû 4 eden

Ketebehû el-fakr smail el-müfti bi-medineti Atina

Ufye anh,

[mühür]

Rabbi sehhil

umûre smail

Sümme'r-rücû
4

ey rüdTu’l-müterî alâ bayi
4h izâ

sebete'Mstihkâku biM-beyyineti. -Gureru d-dürer.

Men bâ
4

a mülke gayrihî fe'-mâliku bi'l-hyâr in â'e

feseha. —Hidaye.
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ÖMER
(Atina Müftüsü)

OSMANLI ARVM;h.ftV. •

LJii !

Ölen kardeinin tek varisi olarak bir miktar

parasna el koyan kimse kardeinden alacakl

olduunu iddia eden kimseye o paray verdikten

sonra alacaklnn tüm alacan ödemek zorunda

deildir

Ve minhü’Msmetü ve’t-tevfik

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefiyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd fevt olup yalnz karnda Amr’ terk etdikde

Bekir zuhur edip benim Zeyd zimmetinde u kadar

hakkm vardr deyu dava ve iba t ve Amr’ mu'âhaze

etdikde Amr yalnz yüz kuruluk terekesin kabz etdi-

ini ikrar ve yüz kuruu Bekir'e teslim eylese Bekir

Amr'm ziyade tereke kabz etdiini isbata kâdir olra-

ycak mücerred terekeye vaz* etmekle Amr'dan dey-

nini tamamen almaa kâdir olur mu, beyân buyurula*

El-cevâb: Allaht a 7em.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr et-Hâc Ömer el-Hâfz

el-müfti bi-kazâ'i Atina

Ufye anl.

Kezâ fi âmmetPI-mu^teberâti mine’Lmütûni

ve’-ürûhi ve’l-fetâvâ.

T"
MH. FTV, 1/189-1
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Ölen bir kimsenin terekesinin borcunu karlayp karlamad bilinmeden ölenin tek varisi olan

kardeinden alacana karlk senet alan alacakl, terekenin borcu karlamad ortaya çktktan

sonra elindeki senedi göstererek alacan borçlunun kardeinden alamaz.

Ve minhü’l-ismetü ve’t-tevfk

Bu mesele beyânnda e’imme-i Hanefyyeden cevab ne veçhiledir ki;

Zeyd’i karnda Amr diyar- aharda fevt oldukda Bekir benim Amr zimmetinde u kadar guru hakkm

vardr deyu Zeyd'i mu’âhaze etdikde Zeyd Amr'm düyununa vefa edecek terekesi olduunu bilmem deyu

Bekir’i def etdikde Bekir, Zeyd’e Amr’n tereke-i vâfiyyesi vardr korkulmaz imdilik bana cihet-i karzdan

u kadar guru deynin olduunu nâtk bir lemessük ver ba’dehû alâ mehlin terekei Zeyd'i kabz etdiinde ol

mikdar mebla bana feda] etdikde temessük akk olunur ben sana karz- basen olmak üzere akçe vermedim

benim hakkm ancak karndan Amr zimmetindedir. Sen Amr’n vâris-i vahidi olup tereke-i vâfyyesin kabz

etdiin hasebiyle dava ederim deyu mahzar- âhideynde ikrar ve ihâd etdikde Amr'n düyununa vefa edecek

terekesi bulunmadtkda er’an Zeyd’in üzerine nesne lâzm gelmedii zahir olcak Bekir mantûk- temessük

üzere Zeyd’den mebla- merkumu almaa kadir olur mu. beyân buyurulup müsâb oluna.

El-cevâb: Aliahu a 'lem.

Olmaz.

Ketebehu el-fakîr el-Hâc Ömer el-Hâfz el-müfti bi-kazâ’i Atina

Ufiye anh.

Bekir’in vech-i muharrer üzere ikrar ve ihâd temessükde olan ikrar- kizb olduunu ikrardr ve merkum

temessük lav ve hilâf- vâki olduunu ikrardr pes Zeyd vech-i merûh üzere mukaddem ve mu’ahlar Bekir

verâseti isbat edicek Bekir’i def eder.

Fetâvâ-y Ali Efendi merhumun def u ref bâbnda suver-i müte'addidefde verdii] cevab fetvaya ehâdet

eder.
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ÖMER
(Atina Müftüsü)

Bir kimse birisi aleyhine alacak davas açsa

ve borçlu borcunu inkâr etse alacakl borçluya

yemin verdi re bil ir.

OSMANLI ARV
MSÎH.FTV.

/

Ve minhü’l-ismetü ve't-tevfîk

Bu mesele beyânnda e’imme-i lianefyyeden ce-

vab ne veçhiledir ki;

Zeyd Amr'dan cihet-i karzdan sende u kadar

akçe hakkm olup halta ikrar dahi etmidin deyt dava

etdikde Amr gerçek ikrar etnidim lâkin ikrarmda

kâzib idim deyu dava ve ikrarnda kâzib olmadna
Zeyd’ e yemin vermee kadir oltr mu, beyân buyuru-

lup miisâb oluna.

El-cevâb: Allaht a'tem.

Olur,

Ketebehü el-fakîr e!-Hâc Ömer el-Hâfz

el-müfti bi-kazâ’i Atina

Ufye anh

Ve mine’l-mesâili’l-kesîreti el-vukû ennehû zâ

ekarre sümme idde'â ennehû kâzibün f’l-ikrar

fe-inde Ebî Hanife ve Muhammed lâ-yültefetü ilâ

kavlihî lâkinne inde Ebî Yusuf enne’l-mukarre lehü

yuhallefu enne’l-mukrra lem-yekû kâziben. ve bihî

yüftâ. -Sadru'-erî‘a ve'ftâ bihi Meâyihu'l-slam.

MH. FTV, 1/189-3
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Bir kimse sipahisinin izniyle on be seneyi akn bir zamandr tasarruf ettii tarlay bir bakasna

devretse üçüncü bir ahs “bu tarlada benim de hissem var" diye dava açamaz.

Bu durumda üçüncü ahsn açaca davada hâkim lehine karar verse bile, geçersiz olur.

Minhu'l-hidâyetü ve’t-tevfîk

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefiyyeden cevab ne veçhiledir beyân byurula.

Zeyd-i zimmi arazi-i emiriyyeden bir mikdar tarla salib-i arz izniyle ve marifetiyle Amr'n huzurunda

on be seneden mütecaviz tasam! ederken müddet-i mezburede Amr bilâ-mâni-i er L

î sükût eylese ba'dehû

mezbûr Zeyd-i zimmi tasarruf etdii arz_- mezkûreyi müddet-i merkûmeden sonra sahib-i arz izniyle Bekir'e

feragat etdikde mezbûr Amr çkp arz- merûlada benim dahi hisse-i âyi'âm vardr deyu dava eylese davas

bilâ-emr-i sultanî mesmû'a olur mu, beyân buyurula.

El-eevâh: Aliahu a ‘tem.

Olmaz.

Ketebehu el-fakîr Hafz Mehmed el-müftî bi-medineti Yanya

U fiye anh.

Verede’l-emru mine’s-sultan bi-ademi semâ'fd-dava ba‘de hamsete aara seneten. Hürretü

Suret-i mezbûrede arz- meruhu hâkim Amr için hükm eylese hükmü nâfiz ve mu'teber olur mu, beyân

buyurula.

El-cevâb: Allaht a 'lem.

Olmaz.

Ketebehu el-fakîr Hafz Mehmed el-müftî bi-medineti Yanya

Ufye anh.

El-kazâ'u bi-hilâfî emri'l-imami merdûdün. Hazâne.

w?25
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ABDÜLHAY

[Siroz Müftüsü)

&yîtâ*L
v- ('-?£!'-S1

'drJ U 2^1

MH. FTV, 1/191

252 «*



OSMANLI ARV NDE EYHÜLSLAM FETVALARI

Vakf köy snrlar içerisinde klak olarak kayd bulunmayan bir arsann vakfn mültezimi tarafndan

“bo arsadr

"

diye benzerlerinden eksik fiyatla bakalarna kiralanmas doru deildir.

Bu durumdaki arsa vakf mütevellisi tarafndan emsal deeriyle (ecr-i misliyle) bakasna kiralanabilir.

Allahu’l-Hâdî

ve aleyhi timadî

Bu mesele beyânnda e'imme-i Hanefyyeden cevab ne veçhiledir ki;

Bir vakf karyenin hududunda dahil olan u kadar dönüm arsa suret-i defter-i hakanîde klak kayd olunmu

deil iken vakf- mezbûr mütevellisi tarafndan mültezim olan Amr ol arsay hâliyyedir deyu ecr-i mislinden

noksan- fahi ile klak olmak üzere Zeyd’e icâr ve ktâ‘ eylemi olsa er'an icar sahîh olur mu, beyân buyu-

rula.

El-cevâb: Allahu a'lem.

Olmaz.

Ketebehû el-fakîr Abdülhay el-müfti bi-Siroz

Ufîye anh.

Bu suretde icar sahîh olmaycak hâlâ mütevellî-i vakf olan Bekir Zeyd'e ya bu arsay ecr-i misliyle al ve

illâ âhara icâr ederim demee kadir olur mu, beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu a ‘lem.

Olur. Belki bilâ-arz âhara icara bile kadirdir zira icâre-i mezbûre fasidedir.

Ketebehû el-fakîr Abdülhay el-müfti bi-Siroz

Ufîye anh.
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YANVA MÜFTÜSÜ

Bir kimsenin hayatta iken babasndan satn ald
mala, bu sat ispatlad takdirde dier kardei

müdahale edemez.
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Hasbiyallâhü ve tevekkeltü aleyhi

[Bu mesele beyânnda] cevab- e’imme-i Hanefiy-

ye bu veçhiledir ki;

Zeyd falan akarda Hind bi-gayr hakkn dahi ü ta-

arruz eder dahi ü taarruzu men 1

olunmak matlubum-

dur deyu Hind’den dava etdikde Hind akâr- mezbûr

müteveffa babamz Amr'dan sana ve bana intikal

etmjdir mülk-i mevrusumdur deyu cevab verdikde

Zeyd babamz Anr ol akan hayatda iken bana u ka-

dar semene bey
1

etmidir deyu ve ol veçhile bey‘-i

mezbûru isbat eylese Hind'i defa kadir olur mu,

beyân buyurula.

El-cevâb: Allahu Teâlâ a'lem.

Olur.

Ketebehû el-lâkr ... el-müfti bi-medineti Yanya

Ufiye anh

Lâ-tüsma‘u da'va'l-vârisi fi ey’in lâ-tüsma'u fîhi

da'vâ mûrisihî. -Tahtavî.

MH. FTV, 1/192
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SEYYD AL
(Tarih]

Bir kimsenin ambarndan izinsiz olarak zahiresini

alan kimse onun aynsn vermek zorundadr.

Minhû't-tevfik

Bu mesele e'imme-i Hanefiyyeden mervîdir ki

Zeyd Amr'm anbanndan u kadar buday alz ve

istihlâk eylee Amr'a ol budayn mislini Zeyd’e taz-

mine kadir olur mu.

El-cevâb: Allaht a'lem.

Olur.

Ketebehû'l-fakr

Es-Seyyid Ali el-müftî bi-medîeti Musul

Ufiye anh.

Ve men gasabe ey’en misliyyen ke’l-mekîl fe-

heîeke fi yedihî fe-aleyhî zatnânu mislihî li-enne'l-

vâcibü hüve'l-mislü -Hidâye.

E!-gasbu ibarettin an îkâ'i fi' ilin fimâ yümkinu

takluhû bi-gayr izni sâhibihî alâ vechin yete'allaku

bihî’z-zaman -Hürreli.

Ve yecibu reddü mislihî in heleke ve lüve misliyyün

- Diirru ’l-Mthlâr.

T~
HAT, 1229/47936-G
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FETVA SURET
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Krk sene önce, bilgisi dahilinde, kocas

tarafndan satldktan sonra sat suretiyle birkaç

el deitirmi bir arsa hakknda kars mülkiyet

davas açamaz.

Suret- i fetva-y erife

Zeyd mülkiyet üzere mutasarrf olduu bir kt‘a

arsay Meryem'in ve olu Amr’n muvacehelerinde

semen-i maluma Hind’e bey
1

edip mutasarrfe iken

fevt eyledikde kz Rukiye’ye irsle intikal etdikden

sonra Rukiye dahi arsa-i merkûmeyi mezbûrânn hu-

zurlarnda Beire bey
1

edip bu hâl üzere tedavül-

i

eydî ile krk sene müddet mikdar mezbûrûn muta-

sarrflar iken Amr Beir’e dava edip erian Beir’e

ba'de'l-hükm Amr'n anas Meryem- i mezbûre arsa-i

mezkûreyi Beir'den dava ve kendisinin mülkü oldu-

unu iddia eylese bunca müddet bilâ-özr sükût edip

dava etmemi iken davas mesmû’a olur mu

El-cevâb: AHahu a'lem.

ki veçhile davas mesmû‘a olmaz.

ddi‘â men kâne haziran vakte’-irâ’ ve ’t-tasarruf

lâ-tusma‘u davahû li-enne zâlike ikrâru minhu

bi-ennehû mülkü’l-bâyi‘ kat‘an li-itmâYl-fasideti

ve edden li-bâbi't-tezvîr ve’t-tclbîs ve bilî kat‘a

kesîrün min ashâbi’l-mütûn ve'-ürûh ve’l-fetâvâ -

mine’l-//aynye.

Li-vürûdi'l-emri’s-sultanî bi-ademi semâ 1

külli dava

mada aleyhâ hamse arete seneten.

- m ineT-Hayriye f'd-dava.
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